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مجرتم نخس 

ِمیِحَّرلَا ِن�مْحَّرلَا  ّللَا 
�

ِه ِمِْسب 

رب ار  دوخ  یگدنز  هدیزگرب و  شیوخ  يارب  ار  يا  هویش  هدوب و  دنبیاپ  موسر  بادآ و  هلـسلس  کی  هب  هراومه  دوخ  یگدنز  رد  رـشب 
هک ور  نآ  زا  اما  .دـشاب  هدومن  سابتقا  نارگید  زا  ای  هدرک و  عارتخا  دوخ  ار  اهنآ  هاوخ  دـهد ، یم  همادا  موسر  بادآ و  نیمه  ساسا 

هتفای میظنت  دـنوادخ  يوس  زا  هک  تسا  يا  همانرب  وا  حور  مسج و  لاـمک  يارب  هماـنرب  نیرتهب  دـیدرت  یب  تسادـخ ، هدـیرفآ  ناـسنا 
هار و نامه  اهنآ  نیرت  لماک  و  تسا ، یّلجتم  ناشیا  یمارگ  يایـصوا  ادخ و  گرزب  ناربمایپ  موسر  بادآ و  رد  همانرب  نیا  و  دـشاب ،

وگلا نیرتهب  ترضح ، نآ  شور  هار و  هیآ 21 ، بازحا ، هکرابم  هروس  رد  هک  نانچ  تسا ، هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  مالـسا  ربمایپ  شور 
.تسا هدیدرگ  یفرعم  دراد  نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب  هک  سک  ره  يارب  یگدنز  قشمرس  و 

.دشاب هاگآ  شیوخ  ربمایپ  راتفر  زا  هک  تسا  قئاش  یناملسم  ره  ور ، نیا  زا 

، ندش رادیب  ندیباوخ و  ندیماشآ ، ندروخ و  لیبق  زا  ترضح  نآ  یصخش  بادآ  هدوب ؛ هنوگچ  وا  ربمایپ  يامیـس  دنادب  دهاوخ  یم 
، هزور زامن و  دننام  ناشیا  يدابع  بادآ  و  .و ، . .  نامرد  هجلاعم و  نکسم ، سابل و  رفس ، تفاظن ، تساخرب ، تسشن و  دمآ ، تفر و 

بادآ و  .و ، . .  دـنزرف  تیبرت  يرادرـسمه و  جاودزا ، نوچمه  وا  یگداوناخ  بادآ  و  .و ، . .  ندـناوخ  نآرق  اعد و  هقدـص ، جـح و 
بادآ و اه  هد  و  نارای ، ناتسود و  مدرم و  اب  شترضح  ترشاعم  یعامتجا و 

ص:7
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.تسا هدوب  هچ  هدرک ، یم  تیاعر  راوگرزب  نآ  هک  یننس 

نآ دیامن ، یم  يرورض  رایسب  هنیمز  نیا  رد  باتک  شراگن  و  هریس ، خیرات و  رابخا و  بتک  يالبال  زا  اهنآ  يروآدرگ  لیلد  نیمه  هب 
.دنناد یم  یبوخ  هب  ار  ماکحا  طابنتسا  قیرط  دنیانشآ و  ثیدح  ملع  اب  هک  یناسک  يوس  زا  مه 

بجاو و لاـمعا  زا  يا  هعوـمجم  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  یمارگ  ربماـیپ  موـسر  راـتفر و  ننـس و  بادآ و  هک  تسناد  دـیاب  باـتک  نیا 
.دهد یم  لیکشت  ار  مالسا  قالخا  هقف و  مظعا  تمسق  هک  تسا  بحتسم 

نیا زا  یمهم  شخب  نارگید ، دوخ و  یلمع  هدافتسا  هزیگنا  هب  لبق ، اهلاس  هیلع ) ّللا 
�

ه ناوضر   ) یئابطابط همالع  داتـسا  هللا ، هیآ  موحرم 
تقد تمه و  هب  هک  تسا  نآ  رد  باتک  نیا  تیمها  .دروآ  درگ  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  یبنلا  ننـس  مان  هب  یباتک  رد  ار  ننـس  بادآ و 

دنهاوخ یم  هک  یناسک  همه  يارب  دشاب  يا  هیلمع  هلاسر  دـناوت  یم  هک  هتفای  فیلأت  عبتتم  یثدـحم  لماک و  يدـهتجم  عماج ، یملاع 
يدرف و یگدـنز  لمعلا  روتـسد  رودـقملا  یتح  ار  ترـضح  نآ  همانرب  دـننک و  یگدـنز  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادـخ  لوسر  هویـش  هب 

.دنهد رارق  شیوخ  یعامتجا 

ماگنه ردقنارگ  مجرتم  درپس ، یهقف  يداه  دمحم  ياقآ  یمارگ ، دنمـشناد  هب  همجرت  يارب  ار  باتک  نیا  همالع ، داتـسا  هکنآ  زا  سپ 
اذل .دوب  هداتفا  همالع  فیرش  ملق  زا  دوب و  رادروخرب  زین  مزال  رابتعا  زا  هک  دومن  دروخرب  يرگید  رایسب  ثیداحا  هب  باب ، ره  همجرت 

لماک ار  باتک  هلیـسو  نیدـب  دوزفا و  باتک  لصا  هب  تاقحلم  ناونع  هب  ار  اهنآ  تفرگ و  هزاجا  فلؤم  زا  هدومن ، يروآدرگ  ار  اهنآ 
.تخاس

اب قفوم و  رشان  داهنـشیپ  هب  تهج  نیمه  هب  تشاد ، رارق  نادنمقالع  سرتسد  رد  رتمک  دراد  هک  يرابتعا  تماخف و  همه  اب  باتک  نیا 
تـسا مزال  هک  هتفرگ  ماجنا  ریز  روما  همجرت ، نیا  رد  .دش  مادقا  نآ  همجرت  هب  يدازآ ، مایپ  تاراشتنا  مرتحم  ریدـم  یمالـسا ، هقباس 

: دنریگ رارق  نآ  نایرج  رد  یمارگ  ناگدنناوخ 
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.دیدرگ افتکا  اهنآ  همجرت  هب  اذل  دومن ، یمن  يرورض  تایاور  یبرع  نتم  ندروآ  باتک ، نیا  زا  مومع  هدافتسا  تهج  هب  ( 1

اما دـشاب ، راومه  ناققحم  هعجارم  يارب  هار  مه  دـنامب و  ظوفحم  باتک  رابتعا  مه  ات  هدومن  رکذ  ار  دوخ  عبانم  مان  یمارگ  فلؤم  ( 2
.تسا همالع  موحرم  راتشون  رب  زیزع  ناگدنناوخ  دامتعا  اریز  دش ، فذح  عبانم  مان  همجرت  نیا  رد 

هک دوب  هدـش  رارکت  اهنآ  نومـضم  ای  دوب و  يرارکت  انیع  ای  تاقحلم  رد  دروم  هدزاود  - هد دودـح  و  باتک ، لصا  رد  دروم  کـی  ( 3
یلاکشا دننک  هعجارم  باتک  یبرع  لصا  هب  دنهاوخب  هک  یناسک  يارب  ات  دش  هداهن  ياج  هب  نتم  رد  اه  هرامش  یلو  دش ، فذح  اهنآ 

.دیاین دیدپ 

روکذم ياهاعد  هب  رـصحنم  ترـضح  نآ  ياهاعد  الوا  اریز  دش ، فذـح  اعد  بادآ  تاقحلم  زا  ( 399-377  ) تیاور دادعت 23  ( 4
مجح رب  اهاعد  نیا  لقن  تسا و  یفاک  هدش  لقن  هک  هزادـنا  نامه  هن  رگ  دوش و  رکذ  اهاعد  همه  دـیاب  دـشاب  عبتت  رب  انب  رگا  تسین و 

هدیدن و يرورـض  ار  اهنآ  همجرت  زین  مرتحم  هدنروآدرگ  دوخ  ایناث  .دروآ  یم  رد  اعد  باتک  تروص  هب  ار  باتک  دوزفا و  یم  باتک 
.تسا هدومنن  مادقا  نآ  هب  دوخ  پاچ  رد 

.تسا هدیدرگ  صخشم  اهیقرواپ  ریاس  زا  فلؤم  ياضما  اب  هدش و  هدرب  یقرواپ  هب  ّللا 
�

ه همحر  فلؤم  تانایب  رتشیب  ( 5

دیـسر یم  رظن  هب  اسر  اـبیز و  هکنآ  ریباـعت  ظاـفلا و  زا  دراوم  يرایـسب  رد  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  لـبق  همجرت  همجرت ، نیا  رد  ( 6
.تسا هدیدرگ  هدافتسا 

تیاور 61، ترشاعم ، بادآ  باب  رد  الثم  .دیدرگ  فرط  رب  - دوبن مه  كدنا  -و  دوب هداد  خر  همجرت  نآ  رد  هک  یتالاکشا  نینچمه 
هلآ هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادخ  لوسر  یتقو  : » هدـش همجرت  نینچ  و  هسیلج ، موقی  یّتح  هتوبح  ّلحی  مل  سلج  اذا  و  تسا : نیا  نآ  ترابع 

حیحص يانعم  هک  یتروص  رد  .تخاس » یمن  جراخ  نت  زا  ار  دوخ  تنیز  سابل و  ترضح  تشاد ، روضح  وا  ات  تسشن  یم  یـسک  اب 
تساخ یمن  رب  سلجم  زا  وا  ات  تسشن  یم  یسک  اب  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ  لوسر  یتقو  : » تسا نینچ  نآ 
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لباقم فرط  ات  داد  یم  تسد  یـسک  اـب  شترـضح  یتقو  هک  ناـنچ   ) درک یمن  كرت  ار  سلجم  تساـخ و  یمن  رب  مه  ترـضح  نآ 
روـشک زیزع  مدرم  باـتک ، نیا  رـشن  تسا  دـیما  ناـیاپ ، رد  دیـشک ». ) یمن  ار  دوـخ  تسد  ترـضح  نآ  دیـشک  یمن  ار  دوـخ  تسد 

یگدـنز همانرب  دـنناوتب  ات  دزاس  انـشآ  دوخ  نأشلا  میظع  ربمایپ  ننـس  بادآ و  شور و  هار و  اب  رتشیب  هچ  ره  ار  ام  یناـمیا  یمالـسا و 
.میشاب هتشاد  یهلا  قالخا  هب  قلختم  ناد و  بادآ  يا  هعماج  رذگهر  نیا  زا  دننک و  میظنت  نآ  ساسا  رب  ار  شیوخ 

یلو داتسا  نیسح 
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فّلؤم همّدقم 

نامرالاس رورـس و  رب  دورد  مالـس و  و  تسا ، نایناهج  راگدرورپ  هک  ار  يادـخ  شیاتـس  ساپـس و  نابرهم  هدنـشخب  دـنوادخ  مان  هب 
.داب شکاپ  نادناخ  همه  و  یفطصم ، دّمحم 

ار یتایاور  زا  یشخب  میناوتب  ات  دیـشخب  ام  هب  هک  یتصرف  داهن و  ام  رایتخا  رد  ناحبـس  يادخ  هک  تسا  یتاناکما  لوصحم  باتک  نیا 
كدنا تقو  هک  يا  هزادنا  هب  دنا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادخ  لوسر  نامرورـس  ننـس  بادآ و  زا  ناملـسم  ناثدـحم  هک 

هب لمع  رد  ار  ام  شیوخ  لضف  هب  هک  میهاوخ  یم  ناحبس  يادخ  زا  و  میروآ ، درگ  هدیسر  نادب  شهوژپ  هاتوک  تسد  هداد و  هزاجا 
.درادب قفوم  نآ  مهم  ریغ  مهم و  ناسآ و  تخس و  مک و  شیب و 

« . تسوکین یقشمرس  ادخ  لوسر  شور  رد  امش  يارب  انامه  هنسح (1)« هوسا  هّللا  لوسر  یف  مکل  ناک  دقل  هدومرف : ناحبس  يادخ 

هزور و زامن و  رد  نم  شور  زا  هکنآ  مشش  دومرف . . . : مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  دوخ  تاشرافـس  نمـض  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ربمایپ 
.ینک يوریپ  هقدص 

يراگتسر هب  ار  وا  راک  نیا  ددرگ ، هتسارآ  یهلا  بادآ  هب  هک  ره  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع 
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.دناسر یم  یگشیمه 

ّللا
�

ه یّلـص  ربمایپ  بادآ  زا  یخرب  زونه  هک  یلاح  رد  دریمب  هک  مرادـن  شوخ  ناملـسم  درف  يارب  نم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.دشاب هدرواین  اج  هب  ار  هلآ  هیلع و 

ییاهن لامک  ترضح ، نآ  ینطاب  يرهاظ و  ننس  قالخا و  هب  یگتسارآ  هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ربمایپ  بادآ  اب  نتفرگ  وخ  کش  یب 
.دراد هارمه  هب  ار  ترخآ  ایند و  تداعس  تسا و  یگدنز  فده  نیرخآ  و 

هک تهج  نآ  زا  یحابم  هورکم و  چیه  هک  تسا  هداهن  هیاپ  نیا  رب  هعیش  بهذم  اریز  میتخادرپن ، تاهورکم  داریا  هب  باتک  نیا  رد  ام 
[، دشاب هدمآ  نوریب  ناونع  نیا  زا  یصاخ  لیلد  هب  حابم  ای  هورکم  لمع  نآ  هکنآ  رگم   ] هدزن رس  ترضح  نآ  زا  تسا  حابم  هورکم و 

.دنا بلطم  نیا  هاوگ  زین  لقن  لقع و  و 

میا هدرک  لقن  اهنآ  زا  هک  ار  ییاهباتک  مان  یلو  مینک ، فذح  ار  تایاور  دنس  راصتخا ، تیاعر  تهج  هب  هک  میدرک  طرـش  دوخ  اب  و 
يایوج هک  یسک  ات  میداهن  قرف  هدوبن  روکذم  اهنآ  دنس  هک  یتایاور  هتـشاد و  دنـس  هک  یتایاور  نایم  هدروآ و  ار  اهنآ  نافلؤم  مان  و 

دیامن (1). هعجارم  اهنآ  عبانم  كرادم و  هب  یناسآ  هب  دناوتب  تساهنآ  لصا 

هک تهج  نادـب  مه  نّمیت و  كربت و  تهج  هب  مه  میدروآ  - تسا جراخ  باـتک  عوضوم  زا  هکنیا  اـب  - ار ترـضح  نآ  لیامـش  زین  و 
قالخا تایلک  عماوج و  هب  اهنت  میدرواین و  ار  یئزج  عیاقو  نینچمه  .تسا  هتفهن  اهنآ  نمـض  رد  شترـضح  قالخا  زا  يرایـسب  رکذ 

.تسج يرای  وا  زا  دیاب  هک  تسادخ  اهنت  .میدرک و  هدنسب  ترضح  نآ 

ص:12

یم نیبلاط  دشن و  هدروآ  زین  كرادم  مان  نابز ، یـسراپ  مرتحم  ناگدنناوخ  يارب  هدیاف  مدـع  راصتخا و  تهج  هب  همجرت ، رد  ( 1 - 1
.دنیامرف هعجارم  باتک  یبرع  لصا  هب  دنناوت 
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هلآ هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمایپ  قالخا  تاّیّلک  لیامش و   1

هراشا

یمارگ زیزع و  اهلد  رد  دومن و  یم  ّرقوم  میظع و  ناگدـید  رد  .دوب  ردـقنارگ  گرزب و  رایـسب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  . 1
زا هن  .دوب  یخرـس  هب  لیام  دیفـس  شا  هرهچ  گنر  .دوب  ینارون  ناشخرد و  دیبات و  یم  هدراهچ  بش  هام  دـننام  شکرابم  هرهچ  .دوب 

یناوربا هایـس ، تشرد و  یناگدـید  ینارون ، دـیپس و  يا  هرهچ  .دوب  امن  تشگنا  یهبرف  زا  هن  و  دومن ، یم  ریقح  اه  هدـید  رد  يرغـال 
.تشاد هنایم  لدتعم و  یتماق  گرزب و  يا  همجمج  ینامک ، کیراب و 

هتـسویپ و یناوریا  .دش  یم  هدید  یخرـس  یکدنا  شنامـشچ  يدیفـس  رد  .دوب  هدیـشک  کیراب و  شا  ینیب  و  دنلب ، شکرابم  یناشیپ 
.تشاد راومه  فاص و  ییاه  هنوگ 

رپ تفلک و  شیاپ  تسد و  ياهفک  .دوب  نهپ  اه  هناش  دوخ  گرزب و  اه  هناش  لصفم  .دوب  دنلب  شتـسد  ياهقاس  تشرد ، شیاه  چـم 
.دوب تشوگ 

تشپ رپ  شنساحم  دنلب ، شیاه  هژم   ]. . .[ فراعتم دح  زا  شیب  شیاپ  فک  يدوگ  تشادن ، وم  شا  هنیـس  فرط  ود  ياه  یگدمآرب 
.دوب تشپ  رپ  شبراش  هداتفا و  و 
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نایم نیریش ، خارف (1)و  شناهد  .دیسر  یم  رظن  هب  زبس  باضخ ، هطساو  هب  دوب  هدش  ادیپ  شیور  رس و  رد  هک  يدنچ  دیفـس  ياهوم 
مامت .تشاد  وم  زا  کیراب  یطخ  فان  ات  هنیـس  ناـیم  زا  دوب ، هتخیوآ  شیوم  و  زاـب ، مه  زا  دـیپس و  شیاهنادـند  هدـمآ ، رب  شا  ینیب 

.دوب هرقن  يدیپس  هب  نیراگن و  یتب  نوچ  ییابیز  رد  شندرگ  نهپ و  شا  هنیس  دوب ، ربارب  هنیس  اب  شمکش  .دوب  لدتعم  شیاهمادنا 

یلیخ شیاهنار  .تشاد  هدـمآ  رب  یناشیپ  هاتوک و  يا  هناـچ  .دوب  تشوگ  مک  شیاـه  هنـشاپ  اـهقاس و  و  هدیـشک ، شیاـهاپ  اهتـسد و 
یلیخ هن  و  هراوق ، یب  دق و  دنلب  رایـسب  هن  .دوب  مکحم  صرق و  شیاهدـنب  دوب ، نهپ  ناروالد ] دـننام   ] شا هرـصاخ  نگل  دوبن ، تفلک 
دیپس هن  تشوگ و  رپ  هن  دوب و  تشوگ  مک  هن  شا  هرهچ  .دوب  هداتفا  تخل و  هن  هدیچیپ و  دّعجم و  هن  شرس  يوم  .دوب  هدننز  هاتوک و 

طخ زج  تشادن  ییوم  شا  هنیس  مکش و  .دوب  هدیـشک  شا  ینیب  نهپ و  شیاهناوختـسا  رـس  تشرد و  شلـصفم  ياهناوختـسا  .هدننز 
فان ات  هنیـس  زا  هک  ییوم  نامه  زج  تشاد  وم  یب  یندـب  دوب ، هناش  راـهچ  .دوب  هدـش  هدیـشک  شفاـن  اـت  هنیـس  زا  هک  وم  زا  یکیراـب 

.دروخ یم  مشچ  هب  وا  رس  فرط  ود  رد  تسا  يریپ  ناشن  هک  يدیپس  ياهوم  رتشیب  .دوب  هدیشک 

ماگنه .دوب  دنلب  شیاپ  تسد و  ملق  ياهناوختـسا  هداشگ ، شتـسد  فک  .دوب  رّطعم  ناشورف  رطع  تسد  فک  دننام  شیاهتـسد  فک 
.تفر یم  هار  راقو  اب  مارآ و  تشاد و  یم  رب  ماگ  هدیشک  .دوب  باّذج  ناشخرد و  گنراگنر  يا  هنیآ  نوچ  شا  هرهچ  يداش  اضر و 
مّـسبت نـیح  رد  .دـیآ  یم  دورف  یبیـشارس  زا  ییوـگ  دز  یم  ماـگ  ناـنچ  نـتفر  هار  ماـگنه  .دوـب  مدقــشیپ  هـمه  زا  ریخ  ياـهراک  رد 

.دیشخرد یم  هدنهج  قرب  نوچ  شیاهنادند  هدنخ  ماگنه  رد  و  دش ، یم  نایامن  گرگت  ياه  هناد  ناسب  شیاهنادند 

.دوب سلجم  شوخ  دروخرب و  شوخ  .تشاد  هدیدنسپ  ییوخ  ابیز و  یمادنا 

بلج ار  نانآ  رظن  نازورف  یغارچ  نوچ  شیناشیپ  دش  یم  ور  هب  ور  مدرم  اب  هک  یماگنه 

ص:14

.دیآ یم  باسح  هب  تالامک  زا  برع  رد  ناهد  یخارف  ( 1 - 1
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هناش نایم  رد  توبن  رهم  .دوب  کشم  زا  رتوبـشوخ  شقرع  يوب  دـیتلغ و  یم  شا  هرهچ  رب  دـیراورم  دـننام  قرع  ياـه  هناد  .درک  یم 
.دوب نایامن  شیاه 

.تشگ یم  رب  ندب  مامت  اب  درگنب  دوخ  رس  تشپ  ای  ولج  يوس  هب  تساوخ  یم  هک  یماگنه  ترضح  نآ  دیوگ : هریره  وبا  . 2

.دوب فیطل  کیراب و  ترضح  نآ  ياپ  ياهقاس  دیوگ : هرمس  نب  رباج  . 3

.دوب دیپس  شنادخنز  يالاب  يوم  یمدنگ و  وج  ترضح  نآ  هنوگ  ياهوم  دیوگ : هفیحج  وبا  . 4

.تشاد هتفاب  يوسیگ  راهچ  هک  مدید  ار  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : یناه  ّما  . 5

.ترضح نآ  يالعا  ّدج  مشاه  زا  دوب  یمسر  نآ  تشاد و  وسیگ  ود  ترضح  نآ  هک  تسا  نآ  تسرد  دیوگ : بوشآرهش  نبا 

.مدرمشن دیفس  يوم  رات  هدراهچ  زا  شیب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  تروص  رس و  رد  دیوگ : سنا  . 6

.تشاد دیپس  يوم  رات  هدفه  دنیوگ : و  . 7

.دوب وم  رات  تسیب  هب  کیدزن  ترضح  نآ  دیپس  يوم  دیوگ : رمع  نب  ّللا 
�

ه دبع  . 8

.دیسر یم  اهشود  هب  هک  دوب  يردق  هب  ترضح  نآ  رس  يوم  يدنلب  دیوگ : بزاع  نب  ءارب  . 9

.دیسر یم  شوگ  انب  هب  ترضح  نآ  رس  يوم  دیوگ : سنا  . 10

دیسر (1). یمن  اهشود  هب  یلو  تشذگ  یم  شوگ  انب  زا  ترضح  نآ  رس  يوم  يدنلب  دیوگ : هشیاع  . 11

زا درک  یم  روبع  اجنآ  زا  هک  ره  هکنیا  رگم  تشذگ  یمن  یهار  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمایپ  . 12

ص:15

یم دنلب  شرس  يوم  هاگ  هدوبن ، ناسکی  ترضح  نآ  رـس  يوم  شیارآ  هک  تسا  تهج  نادب  اب 9  تیاور 11  فالتخا  دیاش  ( 1 - 1
ره دنا : هتفگ  زین  .دیـشارت و  یم  هن  زا  جح  رد  هاگ  و  دیـسر ، یم  شوگ  انب  ات  درک و  یم  هاتوک  هاگ  و  تخیر ، یم  اهـشود  رب  دـش و 

.تشذگ یم  شوگ  انب  زا  درگ  یم  زاب  قرف  دز و  یم  هناش  هاگ  ره  دیسر و  یم  شوگ  انب  ات  درک  یم  اهر  ار  رس  يوم  هاگ 
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هدجس ترضح  نآ  رب  تشذگ  یم  یتخرد  گنـس و  ره  هب  .تسا و  هتـشذگ  اجنآ  زا  ناشیا  هک  درب  یم  یپ  ترـضح  نآ  قرع  رطع 
.دندرک یم 

یم رـس  تشپ  زا  و  دـباوخ ، یمن  نامیاهلد  یلو  دـباوخ  یم  نامیاه  هدـید  ناربمایپ  هورگ  ام  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ربمایپ  . 13
.مینیب یم  ور  شیپ  زا  هک  نانچ  مینیب 

رهم دنا  هدومن  فارتعا  نآ  هب  نمؤم  رفاک و  دراد و  تلالد  نآ  رب  رتاوتم  رابخا  هک  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ربمایپ  تازجعم  زا  یکی  . 14
.دوب نایامن  ترضح  نآ  فتک  ود  نایم  مکارتم  ياهوم  رب  هک  تسا  توبن 

( . تشادن هیاس   ) داتفا یمن  نیمز  رب  شا  هیاس  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 15

مالّسلا هیلع  داجـس  ماما  دومرف : مدرک ، وگتفگ  شوخ  گنهآ  ادص و  زا  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  ترـضح  دزن  رد  دیوگ : یلفون  . 16
دنک رهاظ  ار  دوخ  يابیز  يادص  زا  یکدنا  ماما  رگا  و  دندش ، یم  شوهیب  وا  يابیز  يادص  زا  مدرم  یهاگ  درک و  یم  توالت  نآرق 

هب ار  دوخ  يادص  دناوخ و  یمن  زامن  مدرم  اب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ربمایپ  ایآ  متفگ : .دنرادن  ار  ابیز  توص  نآ  ندینـش  تقاط  مدرم 
تقاـط هزادـنا  هب  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : دـندش ؟] یمن  شوهیب  مدرم  ارچ  سپ   ] تخاـس یمن  دـنلب  نآرق  توـالت 

.تخاس یم  راکشآ  ار  دوخ  يادص  دندوب  وا  رس  تشپ  هک  یمدرم 

.تسا هدش  تیاور  زین  يرگید  رایسب  ياهدنس  هب  رابخا  نیا  فلؤم :

هلآ هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ناگدننک  فصو  زا  هک  هلاه  یبا  نب  دنه  دوخ  ییاد  زا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  . 17
نآ زا  دوخ  مهـس  هب  مزیوآ و  رد  نادـب  ات  دـنک  نایب  میارب  ار  ترـضح  نآ  فاـصوا  زا  يرادـقم  هک  متـشاد  تسود  متـساوخ و  دوب 

: تفگ میامن ، يوریپ 

یم هدراـهچ  بش  هاـم  نوچ  شیوکن  يور  دومن ، یم  تمظع  اـب  ّرقوم و  سک  ره  هدـید  لد و  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر 
.تشاد هداتفا  تخل و  هن  هدیچیپ و  هن  ییاهوم  گرزب و  اتبسن  يرس  .دوب  رت  هاتوک  تماق ، زارد  زا  رتدنلب و  تماق ، نایم  زا  دیـشخرد ،

رگا

ص:16
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، ناشخرد يا  هرهچ  .درک  یمن  زواجت  شوگ  همرن  زا  دومن  یم  دنلب  ار  نآ  هاگ  ره  درک و  یم  زاب  قرف  دـش  یم  هدـیلوژ  شرـس  يوم 
.دـش یم  هتـسجرب  مشخ  ماگنه  هب  هک  دوب  یگر  شناوربا  نایم  .تشاد  هتـسویپان  تشپ و  رپ  هدیـشک و  دـنلب و  یناوربا  دـنلب ، یناشیپ 

یگدـمآرب شا  ینیب  نایم  هک  تشادـنپ  یم  درک  یمن  تقد  یـسک  رگا  هک  يروط  هب  دوب  هدـنکفا  وترپ  شا  هرهچ  رب  رون  زا  يا  هلاـه 
.دراد

ات هنیـس  زا  دوب ، ناهد  نیریـش  زاب و  شیاهنادـند  نایم  گرزب ، یکدـنا  شناهد  فاـص ، شیاـه  هنوگ  تشپ ، رپ  هاـتوک و  شنـساحم 
بـسانتم شیاهمادنا  .ناشخرد  دیپس و  هرقن  زا  تسا  ینیراگن  ندرگ  ییوگ  شندرگ  دوب ، هدـش  هدیـشک  وم  زا  کیراب  یطخ  شفان 

تسوپ دیفس  هنیـس و  نهپ  .دوب  ناوختـسا  تشرد  هناشراهچ و  .دوب  ربارب  شمکـش  هنیـس و  .دوب  مکحم  شیاه  هلـضع  دنمونت و  .دوب 
.تشادن وم  وا  مکش  هنیس و  فرط  ود  ياه  یگدمآرب  دوب و 

تشوگرپ تفلک و  شیاهاپ  اهتسد و  فک  نهپ و  اهتسد  فک  گرزب ، اهچم  .دوب  وم  رپ  شا  هنیـس  يالاب  اه و  هناش  تسد و  ياهقاس 
شیاپ ياه  هنـشاپ  لومعم و  زا  رتشیب  اهاپ  فک  يدوگ  هدیـشک ، شیاپ  تسد و  ياهناوختـسا  دوب ، هزادنا  هب  هنایم و  شیاهمادنا  .دوب 

رب دـنلب  ياهماگ  تفر و  یم  هار  راقو  اب  مارآ و  تشاد و  یم  رب  مدـق  راوتـسا  .دـیکچ  یم  نآ  زا  بآ  هک  يروط  هب  دوب  مرن  فاـص و 
.درک یم  ور  ندـب  ماـمت  اـب  درک  یم  ور  یـسک  هب  نوـچ  .دـیآ  یم  دورف  يریزارـس  زا  ییوـگ  هـک  تـفر  یم  هار  ناـنچ  .تـشاد  یم 
سک ره  اب  .درک  یم  رظن  هاتوک  هکلب  دش ، یمن  هریخ  یسک  هب  .درک  یم  هاگن  نامسآ  زا  شیب  نیمز  هب  .دنکفا  یم  ورف  ار  شناگدید 

.تفرگ یم  یشیپ  وا  رب  ندرک  مالس  رد  دش  یم  وربور 

: تفگ .وگب  میارب  شنتفگ  نخس  زا  متفگ  دومرف : مالّسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

هب بل  .تفگ  یمن  نخس  زاین  ماگنه  هب  زج  دوب و  شومخ  هتسویپ  .تشادن  شیاسآ  .دوب  رکفت  رد  نیگهودنا و  هتسویپ  ترضح  نآ 
ییوخ .دوبن  وا  تالمج  رد  دایز  مک و  تفگ و  یم  عماج  هاتوک و  نانخس  .درب  یم  نایاپ  هب  غیلب  يوحن  هب  ار  نآ  دوشگ و  یم  نخس 

مرن
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.تسد ریز  راوخ و  هن  دوب ، نشخ  هن  .تشاد 

تفگ یمن  دب  یماعط  چیه  زا  يرآ  درک ؛ یمن  تّمذم  ار  یتمعن  زگره  دشاب و  كدنا  هچ  رگ  دومن  یم  گرزب  شرظن  رد  یتمعن  ره 
.درک یمن  مه  فیرعت  و 

تخانـش و یمن  ار  وا  یـسک  مشخ  تدـش  زا  دوب  نایم  رد  قح  ياپ  هک  یماـگنه  یلو  دروآ  یمن  مشخ  هب  ار  وا  شتاـمیالمان  اـیند و 
ور تشپ و  ار  تسد  بجعت  ماگنه  هب  ]و  تشگنا اب  هن   ] درک یم  هراشا  تسد  مامت  اـب  .دناتـسزاب  ار  قح  هکنآ  اـت  دوبن  وا  عناـم  يزیچ 

مشخ نوچ  .دز  یم  تسار  تسد  فک  هب  ار  پچ  تسد  تسش  دنابسچ و  یم  مه  هب  ار  اهتسد  تفگ  یم  نخس  هک  ینامز  .درک  یم 
شیاهنادـند دـیدنخ  یم  نوچ  دوب و  مّسبت  شا  هدـنخ  رتـشیب  .دـناباوخ  یم  ورف  ار  مشچ  دـنادرگ و  یم  رب  ار  دوـخ  يور  تفرگ  یم 

.دش یم  نایامن  گرگت  ياه  هناد  دننام 

زا شیپ  وا  مدید  متفگزاب ، وا  يارب  سپس  مدرک  ناهنپ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  زا  ار  بلاطم  نیا  یتدم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یبتجم  ماما 
ّللا

�
ه یّلـص  ربمایپ  یجراخ  یلخاد و  عضو  زا  شراوگرزب  ردـپ  زا  وا  مدـید  مدیـسرپ ، وا  زا  هراب  نیا  رد  تسا ! هدوب  هاـگآ  اـهنآ  زا  نم 

.تشاذگن ورف  ار  يزیچ  تفگ و  زاب  ار  همه  دوب و  هدیسرپ  ترضح  نآ  لیامش  لکش و  سلجم و  یگنوگچ  زا  هلآ و  هیلع و 

ترضح نآ  یلخاد  عضو 

رایتخا هب  شنتفر  لزنم  هب  دومرف : مدیسرپ ، هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  یلخاد  عضو  زا  مردپ  زا  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 
هداوناخ و يارب  یتمـسق  دـنوادخ ، تدابع  يارب  یتمـسق  درک : یم  تمـسق  هس  ار  شیوخ  تاقوا  تفر  یم  لزنم  هب  نوچ  دوب و  دوخ 

مومع ياهراک  هب  صاوخ  راک  زا  تغارف  زا  سپ  درک و  یم  تمسق  مدرم  دوخ و  نایم  زاب  ار  شدوخ  تمسق  اما  .دوخ  يارب  یتمـسق 
يارب ار  تقو  نآ  زا  يزیچ  تخادرپ و  یم 
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و تشاد ، یم  هژیو  دوخ  تیانع  هب  ار  لضف  لها  هک  دوب  نیا  تّما  اـب  هطبار  رد  ترـضح  نآ  شور  هلمج  زا  .داـهن و  یمن  یقاـب  دوخ 
تجاح نیدـنچ  یخرب  تجاح و  ود  یخرب  تجاح ، کی  یخرب  .درک  یم  مارتحا  تشاد  نید  رد  هک  یتلیـضف  رادـقم  هب  ار  سک  ره 

یم ناشراب  راک و  زا  درک ، یم  مدرم  ناشدوخ و  راک  حالصا  مرگ  رس  ار  نانآ  تخادرپ و  یم  اهنآ  یگدیسر  هب  ترـضح  دنتـشاد و 
نم هب  هک  ار  یناسک  تجاح  و  دـنناسرب ، ناـبیاغ  هب  نارـضاح  دـیاب  : » دومرف یم  داد و  یم  ربخ  ناـنآ  هب  دوب  مزـال  ار  هچنآ  دیـسرپ و 

دنوادخ دناسرب  ناطلـس  شوگ  هب  دنرادن  ناطلـس  هب  یـسرتسد  هک  ار  یناسک  تجاح  هک  ره  اریز  دیناسرب ، نم  هب  دـنرادن  یـسرتسد 
ریغ یـسک  زا  دش و  یمن  هتفگ  بلاطم  هنوگ  نیا  زج  ترـضح  نآ  سلجم  رد  .دزاس » راوتـسا  تباث و  تمایق  زور  رد  ار  وا  ياهمدـق 

دنریگ ارف  يزیچ  هـکنآ  یب  دـندش و  یم  بایفرـش  شترــضح  تمدـخ  مـلع  بـلط  ضیف و  كرد  يارب  ناـنآ  .تفریذـپ  یمن  ار  نآ 
.دندوب ینایامنهر  دوخ  دنتشگ  یمزاب  سلجم  نآ  زا  نوچ  و  دندش ، یمن  هدنکارپ 

هلآ هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمایپ  لزنم  زا  جراخ  عضو 

؟ درک یم  راتفر  هنوگچ  هک  مدیسرپ  لزنم  زا  جراخ  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  عضو  زا  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  مردپ  زا  و 
زا ار  نانآ  تفرگ و  یم  سنا  مدرم  اب  .تشاد  یم  زاـب  مزـال  ریغ  نانخـس  زا  ار  دوخ  ناـبز  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف :

.تخاس یمن  هدیمر  دوخ 

هکنآ نودب  دـییاپ  یم  نانآ  زا  ار  دوخ  تخیهرپ و  یم  مدرم  زا  .تشامگ  یم  نانآ  رب  ار  وا  تشاد و  یم  یمارگ  ار  یموق  ره  گرزب 
تـشذگ یم  نانآ  نایم  رد  هچنآ  زا  مدرم  زا  تفرگ و  یم  غارـس  دوخ  نارای  زا  .دـنک  یقلخ  دـب  ناـنآ  اـب  اـی  دـنادرگ  يور  ناـنآ  زا 

اهراک رد  .درمـش  یم  راوخ  درک و  یم  حـیبقت  ار  یتشز  راـک  ره  درک و  یم  تیوقت  نیـسحت و  ار  یکین  راـک  ره  .دومن  یم  شـسرپ 
زا .تشادن  طیرفت  طارفا و  دوب و  ور  هنایم 
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.درک یم  زواجت  نآ  زا  هن  تشاد و  یهاتوک  هن  قح  هراب  رد  .دـنیارگ  فارحنا  هب  دـنزرو و  تلفغ  ناـنآ  اداـبم  دـش  یمن  لـفاغ  مدرم 
رتزوسلد هاوخریخ و  ناناملـسم  هب  تبـسن  هک  دـندوب  یناسک  وا  رظن  رد  ناـنآ  نیرترب  و  دـندوب ، مدرم  ناـکین  ترـضح  نآ  ناـیفارطا 

.دنشاب هتشاد  يراکمه  يدردمه و  رتهب  دوخ  ینید  ناردارب  اب  هک  دندوب  یناسک  نانآ  نیرتگرزب  و  دندوب ،

ترضح نآ  سلجم  عضو 

یسلجم چیه  رد  ترضح  نآ  دومرف : مدیسرپ ، هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمایپ  سلجم  عضو  زا  مردپ  زا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
یهن زین  راک  نیا  زا  درک و  یمن  باختنا  دوخ  يارب  یـصوصخم  ياج  سلاجم  رد  .ادـخ  دای  هب  رگم  تساـخ  یمن  رب  تسـشن و  یمن 

.دننک نینچ  هک  داد  یم  روتسد  زین  ار  نارگید  تسشن و  یم  دوب  یلاخ  هک  اج  ره  تسویپ  یم  یهورگ  هب  هاگ  ره  .دومن  یم 

ره اب  .تسا  رت  یمارگ  وا  زا  ترضح  نآ  دزن  يرگید  هک  تشادنپ  یمن  نانآ  زا  یسک  درک و  یم  ادا  ار  سلجم  لها  زا  کی  ره  قح 
تـشگ یمن  زاب  تساوخ  یم  یتجاح  وا  زا  سک  ره  .دورب  دزیخ و  رب  صخـش  نآ  دوخ  ات  درک  یم  ربص  يردق  هب  تسـشن  یم  سک 

هب دوب  همه  لماش  شکین  يوخ  .دوب  هتـشگ  شوخلد  ترـضح  نآ  زا  یـشوخ  نایب  هب  اـی  دوب  هدیـسر  دوخ  تجاـح  هب  اـی  هکنآ  رگم 
تقادـص و اـیح و  ملح و  سلجم  وا  سلجم  .دـندوب  ربارب  وا  دزن  قح ، رد  همه  دنتـسناد و  یم  ناـبرهم  يردـپ  ار  وا  مدرم  هک  يّدـح 

وگزاب رگید  ياج  دز  یم  رس  یشزغل  یسک  زا  رگا  تخیر و  یمن  یسک  يوربآ  ضرع و  دش و  یمن  دنلب  اهزاوآ  نآ  رد  .دوب  تناما 
رگد کی  اب  .دـندومن  یم  یتسود  تقافر و  مه  اب  اوقت  ساسا  رب  دـندرک و  یم  راتفر  هنـالداع  رگد  کـی  اـب  سلجم  لـها  .دـش  یمن 

مدقم دوخ  رب  ار  نادنمزاین  دندوب و  نابرهم  نارتهک  اب  دندرک و  یم  مارتحا  ار  نارتهم  دندوب ، نتورف 
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.دندرک یم  يرادهگن  نابیرغ  زا  دنتشاد و  یم 

نشخ .دوب  وخمرن  قلخ و  شوخ  ورشوخ و  هشیمه  دومرف : دوب ؟ هنوگچ  نانیـشنمه  اب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  شور  متفگ :
.دـیزرو یم  تلفغ  تشادـن  تبغر  لـیم و  نآ  هب  هچنآ  زا  .دوبن  سولپاـچ  وجبیع و  نابزدـب و  رـسکبس و  هدـنخرپ و  وخ و  تشرد  و 

، شکمـشک لادج و  : » تشاد یم  رود  یتخـس  هب  زیچ  هس  زا  ار  دوخ  .دندش  یمن  دـیمون  سویأم و  وا  زا  نادـنموزرآ  هک  دوب  يروط 
ياهشزغل .درک  یمن  شنزرس  شهوکن و  ار  یسک  : » تشاد زیهرپ  زیچ  هس  زا  زین  مدرم  هب  تبـسن  هدیاف . » یب  بلاطم  رکذ  یفرحرپ و 

« . تفرگ یمن  یپ  ار  یسک  بیع  دومن و  یمن  وجتسج  ار  یسک 

هک درک  یم  بذـج  ار  سلجم  لها  نانچ  نتفگ  نخـس  ماـگنه  .تشاد  یم  نآ  رد  باوث  دـیما  هک  ییاـج  رد  رگم  تفگ  یمن  نخس 
یم نخـس  نانآ  دش  یم  تکاس  نوچ  و  دندنام ، یم  تکرح  یب  مارآ و  هتـسشن ، ناشرـس  رب  هدـنرپ  ییوگ  هدـنکفا ، ریز  هب  رـس  همه 

ات دنداد  یم  شوگ  شنانخـس  هب  تکاس  همه  تفگ  یم  نخـس  هک  ره  .دندرک  یمن  عازن  ینخـس  رـس  رب  ترـضح  نآ  دزن  دـنتفگ و 
زا دـیدنخ و  یم  دـندیدنخ  یم  سلجم  لها  هک  يزیچ  زا  .دـنتفگ  یم  نخـس  تبون  هب  شترـضح  رـضحم  رد  .دـبای و  نایاپ  شنخس 

باحصا هک  ییاج  ات  درک  یم  ربص  ناشراتفگ  اه و  هتـساوخ  رد  نابیرغ  یبدا  یب  رب  .درک  یم  بجعت  دندرک  یم  بجعت  نانآ  هچنآ 
.دندمآ یمرب  محازم  صاخشا  بلج  ددص  رد 

رکـشت دهاوخب  هک  یـسک  زا  رگم  تفریذپ  یمن  ار  یـسک  يانث  حدم و  .دینک  کمک  ار  وا  دـیدید  ار  يدـنمتجاح  نوچ  دومرف : یم 
یم عطق  ار  وا  نخـس  نتـساخرب ، ای  وا  یهن  اب  تروص  نآ  رد  هک  تشذگ  یم  دـح  زا  هکنآ  رگم  دـیرب  یمن  ار  یـسک  نخـس  .دـیامن 

.درک

: دومرف مردپ  مدیسرپ ، هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  توکس  زا  سپس  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 

همه هک  دوب  نیا  رد  يریگ  هزادنا  ریدقت و  رد  شتوکس  .رکفت  ریدقت و  رذح ، ملح ، دوب : راوتسا  هیاپ  راهچ  رب  ترـضح  نآ  توکس 
ریذپانانف ریذپانف و  ياهزیچ  رد  هک  دوب  نآ  رکفت  رد  شتوکس  .دهد و  شوگ  ناسکی  همه  راتفگ  هب  دنیبب و  مشچ  کی  هب  ار  مدرم 
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زا دروآ و  یمن  مشخ  هب  ار  وا  يزیچ  هک  يروط  هب  تشاد ، مه  اـب  ار  ربص  ملح و  هک  دوب  نآ  ملح  رد  شتوکـس  .درک و  یم  هشیدـنا 
.دننک يوریپ  وا  زا  زین  نارگید  ات  تخادرپ  یم  کین  ياهراک  هب  دوب : دروم  راهچ  رد  رذح  رد  شتوکس  .درب و  یمن  رد  هب  هروک 

يرظن دوخ  تما  حالـصا  يارب  ات  درب  یم  راک  هب  ار  دوخ  شـشوک  .دنزیهرپب  نآ  زا  زین  نارگید  ات  درک  یم  كرت  ار  تشز  ياهراک 
.دومن یم  مادقا  دوب  نآ  رد  ترخآ  ایند و  ریخ  هچنآ  هب  .دهد و  هئارا  تسرد 

ماگنه .دوب  دیپس  دیراورم  دننام  شگنر  تشاد و  ناشخرد  يا  هرهچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دـیوگ : کلام  نب  سنأ  . 18
چیه دشاب و  رتوبشوخ  ترـضح  نآ  ندب  رطع  زا  هک  مدییوبن  ار  يربنع  کشم و  زگره  نم  .دش  یم  لیامتم  ولج  هب  یکدنا  نتفر  هار 

 . . .دشاب رت  مرن  ترضح  نآ  تسد  فک  زا  هک  مدیشکن  تسد  ار  یمشیربا  ابید و 

رمق صرق  نوچ  شکرابم  هرهچ  درک  یم  لاحشوخ  ار  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  يزیچ  هاگ  ره  دیوگ : کلام  نب  بعک  . 19
.دش یم  نشور 

نیرتاویش نم  دومرف : یم  دوخ  دوب و  رت  نخـس  نیریـش  رتراتفگ و  اویـش  همه  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دیوگ : یلازغ  . 20
تالمج نیرت  ینعمرپ  لاح  نیع  رد  نیرت و  هاتوک  اب  ترضح  نآ  .دنیوگ . .  یم  نخس  دّمحم  تغل  اب  نایتشهب  متـسه و  برع  مدرم 

یم ادا  هدرمـش  يروط  هب  ار  نخـس  دوب و  هتـسویپ  رگید  کی  هب  شراتفگ  تاعطق  .دوبن  شنانخـس  رد  مک  دایز و  تفگ و  یم  نخس 
رتابیز مدرم  همه  زا  شیادص  گنهآ  دنلب و  شیادـص  هرهوج  .درپس  یم  هظفاح  هب  تفای و  یم  رد  یبوخ  هب  ار  نآ  هدنونـش  هک  درک 

.دوب

دییآ یم  نوریب  دـیور و  یم  ءالخلا  تیب  هب  هک  امـش  ّللا ،
�

ه لوسر  ای  مدرک : ضرع  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ربمایپ  هب  دـیوگ : هشیاع  . 21
یتشهب ياه  میـسن  رب  ام  ياهندـب  ناربمایپ  هورگ  ام  دومرف : مبای ! ؟ یمن  کشم  يوب  زج  يزیچ  یلو  مور  یم  اجنآ  هب  گنرد  یب  نم 

.درب یم  ورف  دوخ  رد  ار  نآ  نیمز  هکنآ  رگم  دوش  یمن  جراخ  نآ  زا  يزیچ  ور  نیا  زا  تسوبشوخ ، دیور و  یم 
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هلآ هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمایپ  قالخا 

، ایب شیپ  دومرف : سپـس  .تفر  بقع  ورب ، بقع  تفگ : وا  هب  دیرفآ و  ار  لقع  دنوادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  . 22
، دیشخب دّمحم  [ نم  ] هب ار  نآ  زا  ءزج  هن  دون و  سپ  .دشاب  وت  زا  رتبوبحم  نم  دزن  هک  مدیرفاین  ار  یقولخم  دومرف : هاگ  نآ  .دمآ  شیپ 

.دومن تمسق  ناگدنب  همه  نایم  ار  رگید  ءزج  کی  و 

.ما هدش  هتخیگنارب  هدیدنسپ  کین و  قالخا  هب  نم  دومرف : یم  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 23

ار دوخ  مه  امـش  دـینادرگ ، صوصخم  هدیدنـسپ  کین و  قالخا  هب  ار  شیوخ  لوسر  دـنوادخ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 24
هیلع ماما  سپـس  .دـیازفیب  امـش  رد  ار  نآ  ات  دـیهاوخب  وا  زا  هتفگ و  ساپـس  ار  يادـخ  دوب  امـش  رد  کین  قالخا  نآ  رگا  دـییامزایب ،

تعاجش و تریغ ، تواخـس ، یقلخ ، شوخ  يرابدرب ، رکـش ، ربص ، تعانق ، نیقی ، درمـش : تلـصخ  هد  بیترت  نیدب  ار  اهنآ  مالّـسلا 
.يدرمناوج

.دوب مدرم  نیرت  یخس  نیرتوکین و  نیرت ، عاجش  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : سنا  . 25

ادخ لوسر  دندید  نایم  نیا  رد  .دنتفاتـش  ادـص  نآ  يوس  هب  هدزتشحو  همه  هک  دیـسر  هنیدـم  مدرم  شوگ  هب  یکانلوه  يادـص  یبش 
یم مدرم  هب  هتخادنا و  ندرگ  رب  ریشمش  هدش و  هحلط  وبا  بسا  رب  راوس  هک  یلاح  رد  هدمآ  نوریب  همه  زا  شیپ  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص 

! تسا یکت  زیت  بسا  بجع  تسین ، يزیچ  دیسرتن ، دیامرف :

هلآ هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  هب  ام  دندیسر  یم  مه  هب  رکـشل  ود  دش و  یم  مرگ  گنج  رونت  نوچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 26
.دوبن ترضح  نآ  زا  رتکیدزن  نمشد  هب  سک  چیه  میدش و  یم  هدنهانپ 

.دوب رتایحاب  نیشن  هدرپ  نارتخد  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : يردخ  دیعس  وبا  . 27
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.میتفای یمرد  ترضح  نآ  هفایق  زا  تشاد  یمن  تسود  ار  يزیچ  هاگ  ره  و 

دنک یبات  یب  هک  ره  هدرک و  ربص  یکدـنا  دـنک  ربص  هک  ره  صفح ، يا  دومرف : ثاـیغ  نب  صفح  هب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  . 28
هب ار  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  دّمحم  گرزب  يادخ  اریز  زاس ، هشیپ  ربص  تیاهراک  همه  رد  دومرف : سپـس  .تسا  هدرک  یبات  یب  یکدنا 

يرود ناـنآ  زا  هتـسیاش  يروط  هب  نک و  ربص  دـنیوگ  یم  هچنآ  رب  : » دومرف دومن و  ارادـم  ربص و  هب  رما  ار  وا  تخیگنارب و  يربماـیپ 
هک نآ  ات  نک ، رود  شور  نیرتهب  اب  ار  نارگید  يدب  : » دومرف زین  و  راذگاو (1) ، » هّفرم  رگناوت و  ناگدننک  بیذکت  اب  ارم  و  نیزگ ،

دـننک و هشیپ  ربص  هک  یناـسک  زج  دـنروخنرب  تلـصخ  نیا  زا  .تسا و  یمیمـص  مرگ و  تسود  ییوگ  تسا  ینمـشد  وا  وت و  ناـیم 
ياهزیچ هب  ار  وا  ات  دومن  ربص  مه  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادـخ  لوسر  (2) تسا » [ درخ هشیدنا و  زا   ] گرزب يا  هرهب  ياراد  هک  یـسک 

یم هچنآ  زا  تا  هنیـس  وت  هک  میناد  یم  یبوخ  هب  ام  و  : » دومن لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  دش و  گنتلد  ور  نیا  زا  .دندرک  مهتم  گرزب 
بیذـکت ار  وا  مه  زاـب  شاب (3) ». نارازگ  هدجـس  زا  يوگ و  حـیبست  تراـگدرورپ  شیاتـس  هارمه  هب  سپ  .دوش  یم  گـنت  دـنیوگ 

ار وت  دـنیوگ  یم  هچنآ  هک  میناد  یم  یبوخ  هب  ام  : » داتـسرف ار  هیآ  نیا  دـنوادخ  دـش و  نیگمغ  ترـضح  دـندومن و  مهتم  دـندرک و 
.دننک یم  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  نارگمتس  نیا  هکلب  دننک  یمن  بیذکت  ار  وت  نانآ  اما  .دنک  یم  نیگمغ 

.« دیسر (4) نانآ  هب  ام  يرای  هکنآ  ات  دندید  اهرازآ  و  دندرک ، ربص  ندش  بیذکت  رب  دندش و  بیذکت  یناربمایپ  زین  وت  زا  شیپ  هتبلا 
ار وا  هدروآ ، نابز  رب  ار  ادـخ  مان  هداهن و  رتارف  ار  اـپ  اـهنآ  هکنآ  اـت  تخاـس ، مزلم  ربص  هب  ار  دوخ  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ربماـیپ  سپ 

مدوبعم هب  نتفگدب  هراب  رد  یلو  مدرک  ربص  میوربآ  نادناخ و  مدوخ و  هراب  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمایپ  .دندومن  بیذکت 
دنوادخ هاگ  نآ  .مرادن  ربص 
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وت  ] سپ دیسرن ، ام  هب  یگتـسخ  چیه  میدیرفآ و  زور  شـش  رد  تساهنآ  نایم  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  ام  : » درک لزان  ار  هیآ  نیا 
.« نک (1) ربص  دنیوگ  یم  هچنآ  رب  وشن و] هتسخ  مه 

یفرعم ربص  نتـشاد  هب  نانآ  دـنداد و  هدژم  شترتع  زا  ناماما  هب  ار  وا  اـت  درک  ربص  لاوحا  همه  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ربماـیپ  سپ 
نیقی ام  تایآ  هب  دندرک و  ربص  نوچ  دننک ، تیاده  ام  رما  هب  هک  میتخاس  ینایاوشیپ  نانآ  زا  و  : » دومرف ماقمالاو  دنوادخ  .دـندیدرگ 

زا مه  دنوادخ  .ندب » هب  تبسن  تسا  رس  دننام  نامیا  هب  تبـسن  ربص  : » دومرف هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ربمایپ  هک  دوب  اجنیا  دنتشاد (2) ».
لیئارسا ینب  هراب  رد  [ وا يزوریپ  تاجن و  ياه  هدعو  و   ] تراگدرورپ يوکین  هملک  : » دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  درک و  ینادردق  وا  ربص 

.« میدومن (3) نوگژاو  دنتـشارفا  یمرب  ار  هچنآ  دنتخاس و  یم  شموق  نوعرف و  ار  هچنآ  و  دـندرک ، هک  يربص  شاداپ  هب  تفای  ماجنا 
« . ماقتنا مه  تسا و  تراشب  مه  نیا  : » دومرف هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ربمایپ 

: درک لزان  ار  هیآ  نیا  تسناد و  اور  وا  يارب  ار  ناکرشم  اب  راکیپ  دنوادخ  هاگ  نآ 

اجک ره  و  دینیشنب (4) . ناشهار  رس  رب  یهاگنیمک  ره  رد  دینک و  هرصاحم  دیریگب و  ار  نانآ  دیـشکب و  دیتفای  ار  ناکرـشم  اجک  ره  »
دناسر و لتق  هب  شناتسود  هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ  لوسر  تسد  هب  ار  نانآ  دنوادخ  سپ  ناشدیشکب (5) ». دیتفای  تسد  نانآ  رب 

هب دـنک و  ربص  هک  ره  سپ  .تسا  هدرک  هریخذ  شیارب  ترخآ  رد  هچنآ  رب  هوالع  دومرف ، تیاـنع  وا  هب  ار  ترـضح  نآ  ربص  شاداـپ 
ترخآ رد  هچنآ  رب  هوالع  دـنک ، نشور  شنانمـشد  هراب  رد  ار  وا  مشچ  دـنوادخ  هکنآ  ات  دورن  نوریب  ایند  زا  دراذـگ ، ادـخ  باـسح 

.دومن دهاوخ  هریخذ  شیارب 

هداتـسرف وت  يوس  هب  يا  هیده  اب  ارم  دنوادخ  ّللا ،
�

ه لوسر  ای  تفگ : دمآ و  وا  دزن  لیئربج  هک  دومرف  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ربمایپ  . 29
اطع سک  چیه  هب  امش  زا  شیپ  ار  يا  هیده  نینچ  هک 
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.ربص زا  رتوکین  و  ربص ، تفگ : تسیچ ؟ هیده  نآ  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  .تسا  هدرکن 

: تفگ تسیچ ؟ نآ  دوـمرف : .نآ  زا  رتـهب  و  دـهز ، تفگ : تسیچ ؟ نأ  دوـمرف : .نآ  زا  رتوـکین  و  اـضر ، تفگ : تسیچ ؟ نآ  دوـمرف :
نآ نابدرن  تفگ : لـیئربج ؟ يا  تسیچ  نآ  متفگ : دومرف : .نآ  زا  رتهب  و  نیقی ، تفگ : تسیچ ؟ نآ  دومرف : .نآ  زا  رتهب  و  صـالخا ،

يدوس هن  دز و  دناوت  ینایز  هن  [ ادخ تساوخ  نودب   ] قولخم هکنآ  نتسناد  تفگ : تسیچ ؟ ادخ  رب  لکوت  متفگ : .تسادخ  رب  لکوت 
سک چیه  يارب  رگید  دشاب  نینچ  هدنب  هاگ  ره  .قولخم  زا  ندوب  دیمون  زین  .دیامن و  عنم  هن  دـنک و  اطع  دـناوت  یم  هن  .دـناسر  دـناوت 
یمن عمط  مشچ  ادخ  زج  سک  چیه  هب  دسرت و  یمن  یـسک  زا  ددنب و  یمن  دیما  یـسک  هب  ادخ  زج  دهد و  یمن  ماجنا  یلمع  ادخ  زج 

.لکوت تسا  نیا  دزود ؛

دنک ییابیکـش  یتخـس  رد  یمدآ  هک  تسا  نآ  تفگ : تسیچ ؟ ربص  ریـسفت  لیئربج ، يا  متفگ : دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ربماـیپ 
، دنک یم  ییابیکش  يزاین  یب  تقو  رد  هک  نانچ  دنک  ییابیکش  يدنمزاین  ماگنه  رد  و  دنک ، یم  ییابیکش  يداش  رد  هک  هنوگ  نامه 

یم وا  هب  هک  ییالب  زا  دوخ  لاح  زا  نیا  رب  انب  .دنک  یم  ییابیکش  یتمالس  تیفاع و  رد  هک  نانچ  دنک  ییابیکش  يراتفرگ  الب و  رد  و 
.دنکن تیاکش  یسک  دزن  دسر 

ياـطع رب  دزاـسب و  مک  زیچ  اـب  دزرو ؛ تعاـنق  دـسر  یم  وا  هب  اـیند  زا  هچنآ  هب  هک  تسا  نآ  تفگ : تسیچ ؟ تعاـنق  ریـسفت  مـتفگ :
.درازگ ساپس  كدنا 

هچ دـسرب  اـیند  ياـهتمعن  هب  هچ  دریگ ، یمن  مشخ  وا  رب  تسا  یـضار  دوخ  ياـقآ  زا  هک  یـسک  تفگ : تسیچ ؟ اـضر  ریـسفت  متفگ :
.ددرگ یمن  یضار  دوخ  كدنا  لمع  هب  هاگ  چیه  .دسرن و 

ار یـسک  دراد  یم  نمـشد  و  دراد ، یم  تسود  ار  شقلاخ  هک  ار  یـسک  دراد  یم  تسود  دهاز  تفگ : تسیچ ؟ دهز  ریـسفت  متفگ :
باسح نآ  لالح  اریز  دـیامن ، یمن  انتعا  نآ  مارح  هب  دـنک و  یم  يرود  طایتحا و  اـیند  لـالح  زا  .دراد  یم  نمـشد  ار  شقلاـخ  هک 

.دزرو یم  رهم  دوخ  هب  هک  نانچ  دزرو  یم  رهم  ناناملسم  همه  رب  .باقع  شمارح  دراد و 

ص:26

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ننس  بادآ و  یبنلا : www.Ghaemiyeh.comننس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 226زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


ایند و شزرا  یب  يالاک  زا  .دنک  یم  يرود  هدش  دـنلب  شدـنگ  يوب  هک  يرادرم  زا  هک  نانچ  دـنک  یم  يراددوخ  [ هدوهیب  ] نخـس زا 
یم هاتوک  ار  دوخ  يوزرآ  .دریگ  ارف  ار  وا  شا  هلعـش  ادابم  هک  دـیامن  یم  يرود  شتآ  زا  هک  نانچ  دـنک  یم  يرود  نآ  قرب  قرز و 

.تسا مّسجم  شمشچ  شیپ  وا  گرم  دزاس و 

و دبای ، تسد  نادب  دوخ  ات  دهاوخن  يزیچ  مدرم  زا  هک  تسا  یـسک  صالخا  اب  تفگ : تسیچ ؟ صالخا  ریـسفت  لیئربج ، يا  متفگ :
مدرم زا  نوـچ  .دـشخب و  یم  ادـخ  هار  رد  دـنام  یقاـب  شتــسد  رد  يزیچ  رگا  و  دوـش ، یم  یــضار  نادـب  دروآ  تـسد  هـب  هاـگ  ره 

دنوادخ زا  سپ  دـش  یـضار  نادـب  تفای و  تسد  يزیچ  هب  رگا  و  هدومن ، رارقا  دـنوادخ  ربارب  رد  دوخ  یگدـنب  هب  درکن  یتساوخرد 
رارق دوخ  يادخ  هب  دامتعا  قوثو و  ّدح  رد  دیـشخب  ادخ  هار  رد  يزیچ  رگا  .تسا و  یـضار  وا  زا  زین  گرزب  يادـخ  هدـش و  یـضار 

.دراد

.دنیب یمن  ار  ادـخ  وا  رگا  و  دـنیب ، یم  ار  ادـخ  ییوگ  هک  دـنک  یم  راک  ادـخ  يارب  نانچ  نمؤم  تفگ : تسیچ ؟ نیقی  ریـسفت  متفگ :
یمن هتفر  اـطخ  وا  زا  هچنآ  و  دورب ، اـطخ  وا  زا  تسناوـت  یمن  هدیـسر  وا  هب  هچنآ  هک  دـناد  یم  نیقی  روـط  هـب  دـنیب و  یم  ار  وا  ادـخ 

.تسا دهز  نابدرن  لکوت و  ياه  هخاش  دش  هتفگ  هک  اهنیا  .دسرب  وا  هب  تسناوت 

یم مالـس  تیادخ  دّمحم ، يا  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دزن  يا  هتـشرف  دومرف : یم  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 30
: تفگ تشادرب و  نامـسآ  يوس  هب  رـس  ترـضح  نآ  مزاس ! ـالط  تیارب  ار  هکم  ياـهگیر  همه  یهاوخب  رگا  دـیامرف : یم  دـناسر و 

.میامن تساوخرد  وت  زا  مشاب و  هنسرگ  يزور  و  میوگ ، وت  ساپس  مشاب و  ریس  يزور  مهاوخ  یم  اراگدرورپ ،

: تفگ دمآ و  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دزن  يا  هتشرف  دومرف : یم  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 31

درک و هاگن  مالسلا  هیلع  لیئربج  هب  ترضح  نآ  لوسر ! هاشداپ و  ای  یـشاب  لوسر  نتورف و  يا  هدنب  هک  هدومرف  راتخم  ار  وت  دنوادخ 
.نک رایتخا  ینتورف  هک  درک  هراشا  تسد  اب  وا 

هک یلاح  رد  هتشرف  نآ  .مشاب  لوسر  نتورف و  يا  هدنب  مهاوخ  یم  دومرف : ترضح  سپ 
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.تساک دهاوخن  يراد  ادخ  دزن  هک  یماقم  زا  يریذپب  مه  ار  یهاشداپ  رگا  تفگ : تشاد  تسد  رد  ار  نیمز  نئازخ  ياهدیلک 

قشمرس ار  دوخ  هزیکاپ  كاپ و  ربمایپ  دومرف : ترضح  نآ  هب  یّـسأت  هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ربمایپ  فصو  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  . 32
.تخودن نادب  یمشچ  تفرگرب و  يا  همقل  مین  ایند  زا  هک  .ریگ . . 

هک تسناد  هاگ  ره  .تفریذـپن و  یلو  دـش  هضرع  وا  رب  ایند  .دوب  رت  یلاخ  اـیند  زا  شمکـش  رترغـال و  اـیند  زا  شیولهپ  سک  همه  زا 
زج یتلصخ  رگا  .درمش و  ریقح  زین  وا  تسناد  ریقح  ادخ  هک  ار  يزیچ  تشاد و  نمـشد  ار  نآ  زین  وا  دراد  نمـشد  ار  يزیچ  دنوادخ 
رد نیمه  هدرمش ، کچوک  ادخ  هک  ار  يزیچ  میراد  یم  گرزب  و  هتشاد ، نمشد  ادخ  ار  هچنآ  میراد  یم  تسود  هک  دوبن  ام  رد  نیا 

.دروخ یم  اذغ  نیمز  يور  رب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  انامه  دوب ! سب  وا  نامرف  زا  یچیپرس  ادخ و  اب  ام  ینمشد  تفلاخم و 
.تسشن یم  ناگدنب  نوچ 

رد مه  ار  يرگید  دـش و  یم  راوس  نـالاپ  یب  غـالا  رب  .تخود  یم  هلـصو  ار  شـسابل  دز و  یم  هنیپ  شیوخ  تسد  هب  ار  دوخ  شفک 
، ینالف يا  دومرف : دوخ  نانز  زا  یکی  هب  هتخیوآ ، شقاتا  رد  رب  راگن  شقن و  اـب  يا  هدـنرپ  دـید  نوچ  .درک و  یم  راوس  دوخ  فیدر 
زا ابلق  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ربمایپ  متفا ! یم  نآ  قرب  قرز و  ایند و  دای  هب  مرگن  یم  نآ  هب  هاگ  ره  هک  راد ، رود  مرظن  زا  ار  هدرپ  نیا 

ابیز و يا  هماج  ادابم  ات  دشاب  ناهنپ  شرظن  زا  ایند  ياهتنیز  تشاد  تسود  وا  .تشکب  دوخ  نورد  رد  ار  نآ  دای  دـنادرگ و  يور  ایند 
.دنارورپب رس  رد  ار  نآ  رد  تماقا  دیما  درادنپ و  دوخ  یگشیمه  هناخ  ار  نآ  دریگرب و  نآ  زا  رخاف 

نمـشد ار  يزیچ  هک  ره  يرآ  .تشاد  ناهنپ  رظن  زا  ار  نآ  دـنارب و  لد  زا  ار  نآ  دای  درک و  نوریب  دوخ  ناـج  زا  یلک  هب  ار  اـیند  سپ 
.دیآ نایم  هب  وا  دزن  رد  نآ  زا  یمان  درادن  شوخ  دراد و  نمشد  زین  ار  نآ  هب  هاگن  دراد 

هنـسرگ و ایند  رد  هک  دوبن  نآ  زا  رتشوخ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  يارب  ایند  زا  يزیچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 33
.دشاب [ عاضوا زا  نارگن  ادخ و  زا   ] كانسرت

ص:28
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ترضح نآ  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  لاح  حرش  رد  ینالوط  يربخ  نمض  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ترـضح  . 34
.تشادن یهانگ  هکنآ  اب  دش ، یم  رت  شزامن  ياج  هک  تسیرگ  یم  نادنچ  ادخ  سرت  زا 

.تشگ یم  شوهیب  هک  تسیرگ  یم  نادنچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  تیاور  . 35

. ؟ مشابن ادخ  رازگرکش  هدنب  ایآ  دومرف : تسا ؟ هدوشخبن  ار  امش  هدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  دنوادخ  رگم  دش : ضرع  ترـضح  نآ  هب 
.دوب نینچ  یگدنب  تدابع و  تاماقم  رد  زین  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ياه  یشوهیب  . . 

گید ششوج  يادص  دننام  ییادص  ادخ  سرت  زا  داتـسیا  یم  زامن  هب  هک  یماگنه  مالّـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  هک  تسا  تیاور  . 36
.دوب نینچ  زین  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ  لوسر  و  دش ، یم  هدینش  وا  زا 

ّللا
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دش ، لزان  دینک ) دای  ناوارف  ار  ادخ  اریثک (1)( ارکذ  هّللا  اورکذا  هفیرش  هیآ  نوچ  دیوگ : يردخ  دیعس  وبا  . 37
.تسا هتشگ  هناوید  هدز و  نج  وا  دنتفگ : راّفک  هک  دش  لوغشم  ادخ  رکذ  هب  ردق  نآ  هلآ  هیلع و 

: دیوگ يوار  .درک  یم  هبوت  ادـخ  هاگرد  هب  راب  داتفه  يزور  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 38
: تفگ یم  ترضح  نآ  ایآ  متفگ :

: تفگ یم  هکلب  هن ، دومرف : هیلا ؟ » بوتأ  ّللا و 
�

ه رفغتسا  »

هب زاب  مینک و  یم  هبوت  ام  یلو  تشگ  یمنرب  هاـگ  چـیه  درک و  یم  هبوت  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  متفگ : ّللا . »
�

ه یلا  بوتأ  »
.تساوخ کمک  ادخ  زا  دیاب  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  میدرگ ! یمرب  هانگ 

هکنیا رگم  تساخ  یمنرب  هاتوک - هچرگ  - یـسلجم چـیه  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  . 39
.درک یم  رافغتسا  راب  جنپ  تسیب و 

: دومرف یم  تخادرپ  یم  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  فصو  هب  هاگ  ره  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  . 40

رتوخمرن و رتافواب ، رتوگتسار ، رتریلد ، رت ، هدنشخب  مدرم  همه  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر 

ص:29
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تخانش دومن و  یم  شزیمآ  شترـضح  اب  هک  ره  و  تفرگ ، یم  ار  وا  شتبیه  دید  یم  ار  وا  ادتبا  رد  هک  ره  .دوب  رت  ترـشاعم  شوخ 
.ما هدیدن  ار  شدننام  وا  زا  دعب  وا و  زا  شیپ  هک  نم  .دیدرگ  یم  دنمقالع  وا  هب  درک  یم  ادیپ 

زا .تسا و  هتخیگنارب  کین  قالخا  هب  ارم  دنوادخ  هک  دیدرگ ، هتسارآ  کین  قالخا  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  . 41
و هتخاس ، مورحم  ار  وا  هک  یسک  هب  دنک  ششخب  و  هدرک ، متس  وا  هب  هک  یسک  زا  دنک  تشذگ  یمدآ  هک  تسا  نآ  کین  ياهقالخا 

.دنک یمن  تدایع  ار  وا  هک  یسک  زا  دنک  تدایع  و  هدیرب ، وا  زا  هک  یسک  اب  ددنویپب 

: تفگ یم  هک  دوب  نیا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ياهدنگوس  زا  دومرف : مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  . 42

مهاوخ (1). یم  شزرمآ  ادخ  زا  و  هن ، ّللا »
�

ه رفغتسا  و  «ال ،

هب .دـش  یم  هتخانـش  شا  هرهچ  زا  مشخ  يدونـشخ و  هک  دوب  نانچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : رمع  نب  ّللا 
�

ه دـبع  . 43
.داتفا و یم  شا  هرهچ  رد  راوید  شقن  تفگ  ناوت  یم  هک  يّدح  هب  دیشخرد  یم  هنیآ  نوچ  شا  هرهچ  دش  یم  دونـشخ  هک  یماگنه 

.تشگ یم  هریت  هتفرگ و  شکرابم  گنر  تفرگ  یم  مشخ  نوچ 

يا ارچ ، دـنتفگ : دـیراد ؟ تهابـش  نم  هب  رتشیب  ناتمادـک  هک  مهدـن  ربخ  امـش  هب  اـیآ  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  . 44
شینید ناردارب  و  دشاب ، رتراکوکین  شناشیوخ  اب  و  رت ، میالم  مدرم  اب  شدروخرب  و  رتوکین ، شقلخ  هک  یـسک  دومرف : .ادخ  لوسر 

يدونشخ و لاح  رد  و  رتهب ، همه  زا  شتشذگ  و  رت ، هدنروخورف  ار  دوخ  مشخ  و  رتروبـص ، قح  رب  و  هتـشاد ، تسود  همه  زا  شیب  ار 
.دشاب رت  فاصنااب  همه  زا  مشخ 

.دیشک یم  تسد  دایز  ار  شیوخ  نساحم  دش  یم  لاحشوخ  یلیخ  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : یلازغ  . 45

ص:30

اجنیا رد  و  ّکبر . » ال و  : » دـننام دـنروخ  یم  دـنگوس  سپـس  دـنیوگ  یم  ال »  » هملک دـنگوس  ماگنه  هک  تسا  مسر  برع  رد  ( 1 - 1
لوقعلا هآرم  زا  ساـبتقا   ) .درک یم  رافغتـسا  نآ  ياـج  هب  دروخ و  یمن  دـنگوس  ـال »  » نتفگ زا  سپ  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  دارم 

( . یسلجم همّالع 
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وا دزن  يرانید  مهرد و  هک  تشذگ  یمن  یبش  زگره  دوب ، مدرم  نیرت  هدنـشخب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : زین  و  . 46
.دناسرب شقحتسم  هب  ار  نآ  ات  تفر  یمن  هناخ  هب  دشخبب ، وا  هب  هک  تفای  یمن  ار  یسک  بش  ات  دمآ و  یم  دایز  يزیچ  رگا  و  دنامب ،

امرخ و زا  تفای  یم  هک  يزیچ  نیرتروسیم  زا  مه  نآ  تشاد ، یمنرب  لاس  نامه  هقوذآ  زا  شیب  دوب  هدرک  شیزور  دنوادخ  هچنآ  زا 
.درک یم  فرصم  ادخ  هار  رد  ار  هیقب  و  وج ،

مامت زا  شیپ  اسب  و  دومن ، یم  راثیا  مه  نآ  زا  تفر و  یم  دوخ  لاـس  هقوذآ  غارـس  هاـگنآ  درک ، یم  اـطع  دنتـساوخ  یم  وا  زا  هچ  ره 
يارب اـی  وا  يارب  هچرگ  درک  یم  يراـج  ار  قح  .دـش . .  یم  هقوذآ  دـنمزاین  شدوخ  دیـسر  یمن  شتـسد  هب  يزیچ  رگا  لاـس  ندـش 

سرت و هب  ار  وا  ایند  روما  زا  يزیچ  زگره  .درک . .  یم  دـش  دـمآ و  نابهگن  نودـب  نانمـشد  نایم  رد  .دـشاب . .  هتـشاد  نایز  شنارای 
اب و  درک ، یم  مارتحا  ناشقالخا  رطاخ  هب  ار  لضف  لها  .دش  یم  اذـغ  مه  ناتـسدیهت  اب  تسـشن و  یم  ارقف  اب  .دـنکفا . .  یمن  تشحو 

یناسک رب  ار  نانآ  هکنآ  نودب  تشاد  دمآ  تفر و  دنویپ و  شناشیوخ  اب  .تفرگ  یم  وخ  نانآ  اب  دنموربآ  صاخـشا  هب  ندرک  یکین 
نامالغ و ترضح  نآ  .تفریذپ . .  یم  ار  ناهاوخرذع  شزوپ  و  درک ، یمن  متس  سک  چیه  هب  .درادب  مدقم  دندوب ، رترب  نانآ  زا  هک 
هک یمزال  راک  ریغ  ادـخ و  یگدـنب  ریغ  رد  وا  تقو  زا  یتعاس  .تشادـن  يرترب  نانآ  رب  كاشوپ  كاروخ و  رد  یلو  تشاد  ینازینک 

شیرامیب ای  یتسدیهت  رطاخ  هب  ار  ینیکسم  هاگ  چیه  .دز  یم  رس  دوخ  نارای  ناتسب  غاب و  هب  هاگ  .تشذگ  یمن  دوب  نآ  رد  وا  حالص 
یم توعد  ادخ  يوس  هب  ناسکی  ار  هاشداپ  ریقف و  .دیسرت  یمن  شتنطلس  کلم و  رطاخ  هب  یهاشداپ  چیه  زا  و  درمش ، یمن  کچوک 

.دومرف

نیرتنابرهم و يو  .دش  یم  دونشخ  رتدوز  دمآ و  یم  مشخ  هب  رترید  سک  همه  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : زین  و  . 47
.دوب مدرم  يارب  سک  نیرتدنمدوس  نیرت و  هاوخریخ 

رد .دوب  رتوکین  سک  همه  زا  شیدونـشخ  دش  یم  دونـشخ  لاحـشوخ و  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دـیوگ : زین  و  . 48
ادخ يارب  زج  هک  - مشخ ماگنه  .دوب  يدج  هظعوم  دنپ و 

ص:31
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نوچ .دوب  يدـج  نینچ  نیا  شیاهراک  همه  رد  ترـضح  نآ  .تشادـن  ار  وا  مشخ  ربارب  رد  تمواقم  بات  يزیچ  - تفرگ یمن  مشخ 
هراچ هار  دنوادخ  زا  تسج و  یم  يرازیب  شیوخ  توق  لوح و  زا  درک و  یم  راذگاو  دنوادخ  هب  ار  شراک  دیسر  یم  وا  هب  یتبیصم 

.درک یم  بلط 

ره .دیارگ  یم  یتسس  ترتف و  هب  سپـس  دراد ، یطارفا  زاغآ  رد  یتدابع  ره  هک  دینادب  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  . 49
هابت شلمع  هتـشگ و  هارمگ  دزرو  تفلاخم  نم  ّتنـس  اـب  هک  ره  و  تسا ، هتفاـی  ار  هار  دـماجنیب  نم  ّتنـس  هب  شتداـبع  رد  طارفا  هک 
یم مه  مدنخ و  یم  مه  منک ، یم  راطفا  مه  مریگ و  یم  هزور  مه  مباوخ ، یم  مه  مناوخ و  یم  زامن  مه  نم  هک  دینادب  .دش  دـهاوخ 

.تسین نم  زا  دنادرگ  يور  نم  ّتنس  نشور و  هار  زا  هک  ره  سپ  .میرگ 

نآ یناگدـنز  تایئزج  اما  .میدروآ  ربخ  ود  ای  کی  یباـب  ره  زا  اـم  و  تسا ، رامـش  ّدـح  زا  شیب  هتـشذگ  بلاـطم  رد  راـبخا  فلؤم :
تسا (1). رایسب  ترضح 

ص:32

.دییامرف هعجارم  باتک  رخآ  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمایپ  لیامش  تاقحلم  هب  ( 1 - 1
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هلآ هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمایپ  ترشاعم  بادآ   2

هراشا

لقن یثیدـح  سپـس  .تساز . .  يداش  روما و  یناسآ  هیام  یقلخ  شوخ  رحب ، يا  دومرف : ءاّقـس  رحب  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 50
.دوب قلخ  شوخ  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ  لوسر  دناسر  یم  هک  دومرف 

یتروص رد  دش ، یمن  ینادردق  شیاه  یکین  زا  هک  دوب  نانچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  . 51
نیا هب  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  شیب  هک  تسیک  .دوب  يراج  مجع  برع و  رب  یـشرق و  رب  ترـضح  نآ  ياـه  یکین  هک 

ناشاه یکین  زا  زین  هدـیزگرب  ناـنمؤم  نینچمه  دوش ، یمن  ینادردـق  اـم  ياـه  یکین  زا  زین  تیب  لـها  اـم  دـشاب ! ؟ هدرک  یکین  مدرم 
( . دیشک نارگید  هب  یکین  زا  تسد  دش و  درسلد  دیابن  نیا  رب  انب   ) ددرگ یمن  ینادردق 

دوخ نادنفسوگ  تخود ، یم  ار  دوخ  شفک  دز ، یم  هلـصو  ار  دوخ  سابل  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  یملید ، تیاور  هب  . 52
یم راوس  دوخ  كرت  زین  ار  يرگید  دش و  یم  راوس  شوگزارد  رب  تسـشن ، یم  نیمز  رب  دروخ ، یم  اذـغ  ناگدرب  اب  دیـشود ، یم  ار 

ایح .درک 

ص:33
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دوخ تسد  داد و  یم  تسد  ریقف  دنمتورث و  اب  .درب  هناخ  هب  دوخ  دنک و  هیهت  رازاب  زا  ار  دوخ  ياهیدنمزاین  اصخش  هک  دش  یمن  عنام 
یم مالـس  کچوک  گرزب و  ریقف و  دـنمتورث و  زا  دـش  یم  وربور  سک  ره  اب  .دـشکب  ار  دوخ  تسد  لباقم  فرط  ات  دیـشک  یمن  ار 

.درک

.دوب امرخ  عون  نیرت  تسپ  هچرگ  درمش  یمن  کچوک  دش  یم  توعد  نآ  هب  هک  ار  يزیچ 

هب نیگمغ  و  دیدنخ ، یمن  دنلب  یلو  تشاد  بل  رب  دنخبل  هشیمه  .دوب  ورشوخ  ترـشاعم و  شوخ  عبط ، دنلب  جرخ ، مک  ترـضح  نآ 
لدکزان و و  دیزرو ، یمن  فارسا  اما  دوب  هدنشخب  دومن ، یمن  کچوک  ار  دوخ  اما  دوب  نتورف  .دوبن  مژد  سوبع و  اما  دیسر  یم  رظن 

.دوشگن یسک  يوس  هب  عمط  تسد  زگره  و  دزن ، ولگ  داب  يریس  يور  زا  زگره  .دوب  ناناملسم  همه  اب  نابرهم 

اسب و  دز ، یم  هناش  درک و  یم  فاص  ار  رس  يوم  درک و  یم  هاگن  هنیآ  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  یـسربط ، تیاور  هب  . 53
یم و  تسارآ ، یم  ار  دوخ  زین  شنارای  يارب  هک  دوخ  هداوناخ  يارب  اهنت  هن  .تخاس  یم  بترم  ار  رـس  يوم  درک و  یم  هاـگن  بآ  هب 

.دیامن هتسارآ  هدامآ و  ار  دوخ  دور  یم  نوریب  هناخ  زا  ناردارب  ندید  يارب  هک  یماگنه  شا  هدنب  هک  دراد  تسود  دنوادخ  دومرف :

اذغ ناگدرب  اب  نیمز  يور  مراد : یمن  رب  تسد  اهنآ  زا  گرم  مد  ات  هک  تسا  زیچ  جنپ  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  . 54
هکنآ ات  ندرک ، مالس  ناکدوک  هب  ندیشوپ و  هنیمشپ  سابل  ندیشود ، دوخ  تسد  اب  ار  زب  ریـش  ندش ، راوس  رادنالاپ  غالا  رب  ندروخ ،

.دوش ّتنس  نم  زا  سپ 

.درک یم  مالس  گرزب  کچوک و  رب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  يدنوار ، بطق  تیاور  هب  . 55

نم غارس  هب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  اهزور  زا  یکی  حبص  دومرف . . . : دعـس  هلیبق  زا  يدرم  هب  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  . 56
: دومرف میدوب ، باوخ  رتسب  رد  زونه  ام  دمآ و  همطاف  و 

رب مالس  دومرف : رگید  راب  .میتفگن  باوج  هدرک ، مرش  طیارش  نآ  رد  ام  .امش  رب  مالس 
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تداع اریز  ددرگ ، زاب  ترـضح  نآ  مییوگن  باوج  رگا  هک  میدیـسرت  ام  .امـش  رب  مالـس  دومرف : موس  راب  .میدادـن  باوج  زاـب  .اـمش 
رب مالس  و  میتفگ : سپ  .تشگ  یمزاب  هن  رگ  دش و  یم  لخاد  دینش  یم  باوج  رگا  درک ، یم  مالس  راب  هس  هک  دوب  نینچ  شترـضح 

 . . .دش لخاد  ترضح  و  دییامرفب ، ادخ ، لوسر  يا  امش 

ریما .دنتفگ و  یم  خـساپ  زین  نانآ  درک و  یم  مالـس  نانز  هب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 57
گنهآ زا  مسرت  یم  دومرف : یم  دـنک و  مالـس  ناوج  نانز  هب  هک  تشاد  تهارک  یلو  درک  یم  مالـس  ناـنز  هب  مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤم 

.دوش دراو  نم  رب  مراد  رظن  رد  هک  يرجا  زا  شیب  راک  نیا  نایز  هاگ  نآ  دیآ ، مشوخ  نانآ  يادص 

نیمز ار  اـهاپ  فک   ] هاـگ تسـشن : یم  هنوـگ  هس  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوـسر  ّللا ،
�

ه همحر  ینـسح  میظعلا  دـبع  تیاور  هب  . 58
تفرگ یم  رگید  تسد  فک  رد  ار  تسد  قاـس  داد و  یم  رارق  نآ  ولج  ار  دوـخ  تسد  ود  درک و  یم  دـنلب  ار  اـهاپ  ياـهقاس  [ هداـهن

و دـناباوخ ، یم  نآ  يور  ار  رگید  ياپ  داهن و  یم  نار  ریز  هدرک  ات  ار  اپ  کی  هاگ  و  تسـشن ، یم  وناز  ود  هاگ  و  دز ، ) یم  کبنچ  )
.دنیشنب وناز  راهچ  [ ناربکتم دننام   ] ترضح نآ  هک  دشن  هدید  زگره 

، دشکب ار  شتسد  وا  زا  رتدوز  دهد و  تسد  یسک  اب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  هک  دشن  زگره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 59
ترضح هک  درکن  تکراشم  ینخس  ای  يراک  رد  ترضح  نآ  اب  یـسک  زگره  .دشک و  نوریب  ار  شتـسد  وا  ات  درک  یم  گنرد  هکلب 

دنک و زاغآ  ار  وگتفگ  ترضح  نآ  اب  یسک  دشن  .دشکب و  راک  زا  تسد  يو  ات  درک  یم  ربص  هکلب  دشک  راک  زا  تسد  وا  زا  رتدوز 
رگم دشن  ّریخم  راک  ود  نایم  زگره  .دنک و  زارد  ار  دوخ  ياپ  یـسک  دزن  هک  دشن  هدید  زگره  .دـنک و  توکـس  وا  زا  شیپ  ترـضح 
کته ادخ  مراحم  هکنآ  رگم  دمآ  یمن  رب  ماقتنا  ددص  رد  دش  یم  وا  هب  هک  یمتس  رد  .دومرف و  یم  رایتخا  ار  اهنآ  نیرتراوشد  هکنیا 

.دومرف تلحر  ایند  زا  ات  دروخن  يزیچ  نداد  هیکت  لاح  رد  زگره  .تفرگ و  یم  مشخ  ادخ  رطاخ  هب  تروص  نیا  رد  هک  دوش ،

ار يدنمتجاح  زگره  .دیوگب و  هن »  » هک دشن  تساوخرد  بانج  نآ  زا  يزیچ  و 
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زا تیمامت  نیع  رد  شزامن  .تخاس  یم  دنـسرخ  زاونلد  مرن و  ینخـس  اـب  ار  وا  اـی  دروآ ، یم  رب  ار  وا  تجاـح  اـی  هکنآ  زج  درکن  در 
شـشوخ يوب  زا  دیـسر  یم  هار  زا  نوچ  .دوب و  راـنک  رب  ییوگ  هدوهیب  زا  رت و  هاـتوک  همه  زا  شا  هبطخ  و  رتکبـس ، مدرم  همه  زاـمن 

یسک نیرخآ  درک و  یم  ندروخ  اذغ  هب  عورش  هک  دوب  یسک  لوا  تسشن  یم  هرفس  کی  رس  رب  نارگید  اب  نوچ  .دش و  یم  هتخانش 
هب تسد  امرخ  بطر و  ندروخ  ماگنه  اهنت  و  دومرف ، یم  لیم  دوخ  ولج  زا  ندروخ  اذغ  ماگنه  و  دیـشک ، یم  تسد  اذـغ  زا  هک  دوب 

.درب یم  مه  رگید  يوس 

.دیشک یمن  رس  هرابکی  دیکم و  یم  ار  بآ  و  دیماشآ ، یم  سفن  هس  اب  ار  یندیماشآ 

و داد ، یمن  تفرگ و  یمن  يزیچ  تسار  تسد  اب  زج  تشاد و  صاـصتخا  نداد  نتفرگ و  ندـیماشآ و  ندروخ و  هب  شتـسار  تسد 
ندـش هدایپ  بکرم  زا  ندیـشوپ و  شفک  ندیـشوپ ، ساـبل  نوچ  اـهراک  همه  رد  دوب (1) . شندـب  ياـضعا  ریاـس  يارب  شپچ  تسد 

.تشاد تسود  ار  تسار  ياپ  ای  تسد  اب  عورش 

تفرگ یم  لوخد  نذا  رگا  .تفگ و  یمن  رتشیب  راب  کی  نتفگ  نخـس  رد  یلو  درک ، یم  رارکت  راب  هس  دز  یم  ادص  ار  یـسک  نوچ 
یم قرب  شنادند  يدیفس  نتفگ  نخـس  ماگنه  هب  .دیمهف  یم  ار  نآ  يا  هدنونـش  ره  دوب و  نشور  شمالک  .دومرف  یم  رارکت  راب  هس 

.تشادن هلصاف  یلو  دراد  هلصاف  وا  شیپ  ياهنادند  یتفگ  یم  يدید  یم  ار  وا  رگا  و  دز ،

دننام نتفر  هار  ماگنه  .تفگ  یمن  تشاد  یمن  شوخ  وا  هک  ار  ینخس  یسک  اب  .دش  یمن  هریخ  یـسک  هب  دوب و  هاتوک  شندرک  هاگن 
شهوکن ار  یکاروخ  چیه  .تسامش  نیرتوخشوخ  امش  نیرتهب  دومرف : یم  .تشاد  یم  رب  مدق  دیآ  یم  دورف  یبیشارس  زا  هک  یـسک 

.دندرک یمن  وگم  وگب  شکمشک و  وا  روضح  رد  ترضح  نآ  نارای  .درک  یمن  شیاتس  ای 

نآ و زا  شیپ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  بانج  نآ  دننام  ار  سک  چیه  تفگ : یم  تفگ ، یم  نخس  وا  زا  سک  ره 
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.دید مهاوخن  هدیدن و  نآ  زا  دعب 

کی نآ  نیا و  هب  درک و  یم  میسقت  شنارای  نایم  ار  شهاگن  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 60
داد یم  تسد  ترـضح  نآ  اـب  يدرم  رگا  .درکن و  زارد  ار  دوـخ  ياـپ  زگره  ناراـی  ناـیم  رد  ترـضح  نآ  .تـسیرگن  یم  تخاوـن 

تسد ترضح  نآ  اب  نوچ  دندیمهف  ار  هتکن  نیا  مدرم  نوچ  و  دشکب ، بقع  ار  دوخ  تسد  وا  ات  درک  یمن  اهر  ار  وا  تسد  ترضح 
.دندیشک یم  نوریب  شترضح  تسد  زا  ار  دوخ  تسد  اروف  دنداد  یم 

ادـخ دومرف : یم  هن  رگ  و  داد ، یم  تشاد  يزیچ  رگا  درکن ، در  ار  یلئاس  زگره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  رگید : یتیاور  هب 
.دناسرب

نیشنمه ات  تساخ  یمن  رب  اج  زا  تسشن  یم  یسک  اب  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 61
.دزیخرب اج  زا  وا 

.دز یم  دنخبل  نتفگ  نخس  ماگنه  هب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  یسربط : تیاور  هب  . 62

! مک یلیخ  متفگ : دـینک ؟ یم  یخوش  هنوگچ  رگید  کی  اب  امـش  دومرف : نم  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیوگ : ینابیـش  سنوی  . 63
لوسر انامه  .يزاس  داش  ار  دوخ  ینید  ردارب  یناوت  یم  یخوش  اب  .تسا و  ییوخـشوخ  زا  یخوش  دـینک ! ؟ یمن  یخوش  ارچ  دومرف :

.دزاس داش  ار  نانآ  هلیسو  نیدب  تساوخ  یم  درک و  یم  یخوش  مدرم  اب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ 

.دراد يا  هرهب  یخوش  زا  هکنآ  رگم  تسین  ینمؤم  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 64

.تفگ یمن  يزیچ  قح  نخس  زج  یلو  درک  یم  یخوش  زین  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر 

ینخس دراد ، رارق  یهورگ  نایم  رد  یمدآ  مدرگ ، تنابرق  متفگ : مدیسرپ و  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  دیوگ : دّالخ  نب  رّمعم  . 65
مدرک نیقی  نم  -و  دشابن رگا  تسین ، یعنام  دومرف : دراد ؟ تروص  هچ  نیا  دندنخ ، یم  دننک و  یم  یخوش  همه  هک  دیآ  یم  نایم  هب 

یّلص ادخ  لوسر  دزن  نیشن  هیداب  بارعا  زا  يدرم  دومرف : سپس  - دشابن نایم  رد  ییازسان  شحف و  هک  تسا  نآ  ترـضح  نآ  روظنم 
ادـخ لوسر  و  نک ! تمحرم  ارم  هیدـه  لوپ  تفگ : یم  اـج  ناـمه  دروآ و  یم  هیدـه  ترـضح  نآ  يارب  دـمآ و  یم  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه

نخس نیا  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص 
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[. دینادنخ یم  ار  ام  شنانخس  اب  و   ] دمآ یم  ام  دزن  شاک  دنک ؟ یم  هچ  یبارعا  دومرف : یم  دش  یم  نیگمغ  هاگ  ره  .دیدنخ و  یم 

.تسشن یم  هلبق  هب  ور  تاقوا  رتشیب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 66

شرونا روضح  يراذگمان  ای  تکرب  ياعد  يارب  ار  كدوک  هک  دوب  نانچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  یـسربط : تیاور  هب  . 67
ترـضح نآ  ناماد  رد  كدوک  هک  دـش  یم  هاگ  و  دـیناشن ، یم  دوخ  نماد  رد  ار  وا  شناسک  مارتحا  هب  ترـضح  نآ  دـندروآ و  یم 

يدنت اب  دومرف : یم  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ربمایپ  دـندز ، یم  دایرف  كدوک  يور  هب  دـندوب  رظان  هک  یناسک  زا  یخرب  درک ، یم  راردا 
ناسک تخادرپ و  یم  يو  يراذـگمان  اعد و  هب  هاگ  نآ  .دـنک  راردا  الماک  اـت  دـینک  اـهر  ار  وا  دـینکن ، يریگولج  كدوک  راردا  زا 

زا نوچ  و  دندید ، یمن  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمایپ  رد  هثداح  نیا  زا  يرطاخ  تلالم  یگدرزآ و  دندش و  یم  لاحـشوخ  زین  كدوک 
.دیشک یم  بآ  ار  دوخ  سابل  ناشیا  دنتشگ  یمزاب  ترضح  نآ  دزن 

ار وا  ای  دنک ، تکرح  وا  هارمه  هدایپ  یسک  تشاذگ  یمن  دوب  هراوس  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : زین  و  . 68
.نامب نم  رظتنم  يراد  رظن  رد  اج  ره  ورب و  رتولج  دومرف : یم  ترضح  تفریذپ  یمن  يو  رگا  و  درک ، یم  راوس  دوخ  اب 

یم ار  ناگدـنهد  رازآ  هکلب  تفرگن ، ماقتنا  یـسک  زا  دوخ  يارب  هاگ  چـیه  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  هدـمآ : راـبخا  رد  . 69
.دومرف یم  تشذگ  نانآ  زا  دیشخب و 

( تسا تیاور 61  دننام  : . . . ) یسربط تیاور  هب  . 70

رگا دش ، یم  ایوج  يو  لاح  زا  دید  یمن  یپایپ  زور  هس  ار  شنارای  زا  یکی  رگا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دـیوگ : زین  و  . 71
.دومرف یم  تدایع  وا  زا  دوب  رامیب  رگا  و  تفر ، یم  شرادید  هب  دوب  رهش  رد  رگا  درک ، یم  اعد  شیارب  دوب  رفس  رد 

: دشاب هدومرف  نم  هب  تدـم  نیا  رد  هک  مرادـن  دای  زگره  مدرک ، هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ربمایپ  يرازگتمدـخ  لاس  هن  دـیوگ : سنا  . 72
.تفرگن داریا  نم  رب  يراک  رد  زگره  و  يدرکن ! ؟ ار  راک  نالف  ارچ 
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نم هب  دوبن  شدـنیاشوخ  هک  يراک  رد  ترـضح  نآ  هک  دـشن  زگره  درک ، ثوعبم  قح  هب  ار  ربمایپ  هک  ییادـخ  هب  دـیوگ : سنا  . 73
، دیـشاب هتـشادن  وا  هب  يراک  دومرف : یم  هکنآ  زج  دـندرکن  تمالم  ارم  شنارـسمه  هاـگ  چـیه  و  يدرک ! ؟ نینچ  ارچ  دـشاب : هدومرف 

.تسا هدوب  نینچ  تشونرس  ریدقت و 

: دومرف یم  باوـج  رد  هکنآ  زج  دز  یمن  ادـص  نارگید  اـی  ناراـی  زا  یـسک  ار  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوـسر  دـیوگ : زین  و  . 74
.کیّبل

یناسک يارب  و  دز (1) ، یم  ادص  هینک  هب  ار  نانآ  دوخ  نارای  ياهلد  ندروآ  تسد  هب  مارتحا و  يارب  ترـضح  نآ  دـیوگ : زین  و  . 75
یتح دنزرف و  یب  راددنزرف و  نانز  يارب  نینچمه  .دـندناوخ  یم  هینک  نامه  هب  ار  وا  زین  مدرم  داد و  یم  رارق  هینک  دنتـشادن  هینک  هک 

.دروآ یم  تسد  هب  ار  نانآ  ياهلد  هلیسو  نیدب  داد و  یم  رارق  هینک  اه  هچب 

لوبق تساوخ  یمن  دراو  هزات  صخش  رگا  و  داد ، یم  وا  هب  ار  شا  هچکشت  ترضح  دش  یم  دراو  ترضح  نآ  رب  یـسک  هاگ  ره  . 76
.دریذپب ات  داد  یم  دنگوس  ار  وا  دنک 

ره تفرگ و  یمن  رارق  شتسد  رد  يزیچ  هک  دوب  عیرس  دنت و  داب  دننام  ناضمر  كرابم  هام  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 77
.درک یم  قافنا  تشاد  هچ 

تـسد دوب  امرخ  نآ  رد  هک  يدبـس  زا  تساخرب و  ماما  دمآ ، یلئاس  هک  مدوب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدـخ  دـیوگ : نالجع  . 78
زاب دـمآ ، یموس  لئاس  .داد  وا  هب  تشادرب و  امرخ  یتشم  تساخرب و  هرابود  ماما  دـمآ ، رگید  یلئاس  .داد  لئاس  هب  درک و  رپ  ار  دوخ 

: دومرف ماما  دمآ ، رگید  لئاس  مراهچ  راب  .داد  وا  هب  تشادرب و  امرخ  یتشم  تساخرب و 

رگم تساوخ  یمن  ایند  زا  يزیچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  یـسک  دومرف : سپـس  تسامـش ! اـم و  ناـسر  يزور  دـنوادخ 
رگا هاوخب ، يزیچ  وا  زا  ورب و  ترضح  دزن  تفگ : وا  هب  داتسرف و  ترـضح  نآ  دزن  ار  دوخ  رـسپ  ینز  هکنآ  ات  دومرف ، یم  اطع  هکنیا 

ار شیوخ  نهاریپ  ترضح  نآ  دومرف : ماما  .هدب  نم  هب  ار  دوخ  نهاریپ  وگب : میرادن ، يزیچ  العف  دومرف :
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.دوش عوجر  هحفص 86  یقرواپ  هب  ( 1 - 1

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ننس  بادآ و  یبنلا : www.Ghaemiyeh.comننس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 226زکرم  هحفص 49 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9310/AKS BARNAMEH/#content_note_39_1
http://www.ghaemiyeh.com


و داتسرف : ار  هیآ  نیا  دومرف و  بدا  يور  هنایم  هب  ار  ترضح  نآ  دنوادخ  هاگ  نآ  دومرف ، ) اطع  وا  هب  و   ) دنکفا رـسپ  دزن  دروآ و  رد 
يراد هچ  ره   ) نکم زاـب  یلک  روط  هب  زین  و  زروـم ) لـخب   ) دـنبم تندرگ  هب  ار  دوـخ  تسد  کقنع (1)« یلا  هلولغم  كدـی  لعجت  ـال 

« . تسشن یهاوخ  گنتلد  لولم و  تروص  نیا  ریغ  رد  هک  هدم )

.دومرف یمن  لیم  هقدص  زا  درک و  یم  لیم  هّیده  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 79

ادـخ لوسر  هک  دـننک  تیاور  مدرم  مدرگ ، تنابرق  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماـما  هب  دـیوگ : عیزب  نب  نارمع  نب  یـسوم  . 80
، يرآ دومرف : تسا ؟ نینچ  ایآ  تشگ ، یمزاـب  رگید  یهار  زا  تعجارم  ماـگنه  رد  تفر ، یم  یهار  زا  هاـگ  ره  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص 

.تسا رتروآ  يزور  تیارب  راک  نیا  هک  شاب  هاگآ  و  نک ، نینچ  زین  وت  منک ، یم  نینچ  تاقوا  زا  يرایسب  مه  نم 

.تفر یم  نوریب  هناخ  زا  باتفآ  عولط  زا  سپ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 81

اج نیرتکیدزن  رد  دش  یم  یسلجم ) ای   ) یلزنم لخاد  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 82
.تسشن یم  دوخ  دورو  لحم  هب 

يو ياـپ  شیپ  یـسک  تشاد  یمن  شوخ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  لـقن  دـیوگ : یلاـئللا » یلاوـع   » باـتک رد  . 83
نانآ تساخ  یم  رب  نتفر  يارب  ترـضح  هک  یماگنه  یلو  دنتـساخ ، یمن  رب  شترـضح  ياپ  شیپ  تهج  نیا  زا  زین  مدرم  و  دزیخرب ،

.دندرک یم  شا  هقردب  لزنم  رد  ات  دنتساخ و  یم  رب  وا  اب  زین 

نانآ اب  دناوخ و  یم  ارف  ار  دوخ  نانز  درک  یم  گنج  هدارا  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دـیوگ : راّمع  نب  قاحـسا  . 84
.دومن یم  لمع  نانآ  رظن  فالخ  سپس  درک ، یم  تروشم 

ص:40
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عمج ار  ترضح  نآ  قرع  وا  و  دیباوخ ، یم  هملـس  ّما  قاتا  رد  زور  مین  تقو  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ربمایپ  دیوگ : بقانم »  » رد . 85
.دومن یم  رطع  لخاد  درک و  یم 

تاقحلم

.تفگن نخـس  دوخ  لقع  هزادنا  هب  ادخ  ناگدـنب  اب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  هاگ  چـیه  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1
.مییوگ نخس  نانآ  لقع  هزادنا  هب  مدرم  اب  میرومأم  ناربمایپ  هورگ  ام  تسا : هدومرف  ترضح  نآ  دوخ 

.مینک راتفر  ارادم  هب  مدرم  اب  میرومأم  میراد  اپ  رب  ار  تابجاو  میرومأم  هک  هنوگ  نامه  ناربمایپ  هورگ  ام  دومرف : زین  و  ( 2

( . تسا تیاور 2  رارکت  ( ) 3

یمن نآرق  ایآ  تفگ : مدیسرپ ، هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  قالخا  هراب  رد  يو  زا  متفر و  هشیاع  دزن  دیوگ : ماشه  نب  دعـس  ( 4
.تسا نآرق  [ یقالخا تاروتسد  نامه   ] ادخ لوسر  قالخا  تفگ : ارچ ، متفگ : یناوخ ؟

دـنا و هدرک  متـس  ام  هب  هک  تسا  یناسک  زا  نتـشذگ  رد  نادـناخ ، ام  يدرمناوج  یگنادرم و  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ربمایپ  ( 5
.دنا هتخاس  مورحم  ار  ام  هک  تسا  یناسک  هب  ششخب 

.مرادب تسود  ار  ریقف  ناناملسم  هک  هداد  روتسد  ارم  مراگدرورپ  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 6

.تسا مالّسلا  مهیلع  ناربمایپ  قالخا  زا  یقلخ  شوخ  يرابدرب و  ییوگتسار ، ربص ، دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 7

وا هک  درک  یم  تساوخرد  دنوادخ  زا  هشیمه  دومن و  یم  يراز  عّرضت و  ادخ  هاگرد  هب  رایـسب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ( 8
ارم ایادخ  .زاس . .  وکین  ارم  قالخا  ایادخ  تفگ : یم  دوخ  ياعد  رد  ور  نیا  زا  دـشخب ، تنیز  کین  قالخا  هدیدنـسپ و  بادآ  هب  ار 

قالخا زا 
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.زاس رود  دنسپان 

يا : » تفگ دش و  لزان  نم  رب  نایناهج  راگدرورپ  يوس  زا  - لیئربج - نیمالا حور  هتشرف  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ( 9
نم هب  امـش  نیرت  هیبش  هک  دیـشاب  هاگآ  .درب » یم  نیب  زا  ار  ترخآ  اـیند و  ریخ  یقلخدـب  - اریز شوخ ، قـالخا  هب  داـب  وت  رب  دّـمحم ،

.دشاب رتوکین  همه  زا  ناشقالخا  هک  دنتسه  یناسک 

یـسک اب  زگره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ایآ  موش ، تیادـف  متفگ : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دـیوگ : دـیز  نب  نیـسح  ( 10
یعوـن تخیگنارب  دـنوادخ  هک  یناربماـیپ  همه  رد  تسا ، هدوتـس  گرزب  یقلخ  نتـشاد  هب  ار  وا  دـنوادخ  دوـمرف : درک ؟ یم  یخوـش 

نانآ اب  هک  دوب  نیا  شتما  هب  ترـضح  نآ  تفأر  رهم و  اـب  ار  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  دّـمحم  یلو  تشاد ، دوجو  یگتفرگ  تنوشخ و 
هاگ ره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  مّدـج  دـننک ! هاگن  وا  هب  دـنناوتن  هک  دـنک  ریثأت  نانآ  رد  نادـنچ  شتمظع  ادابم  ات  درک  یم  یخوش 
یم ترـضح  نآ  .تخاس  یم  داش  ار  وا  لد  ندرک  یخوش  اب  دید  یم  نیگمغ  ار  شنارای  زا  یکی  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادـخ  لوسر 

.دراد یم  نمشد  دنک  رادید  شناردارب  اب  ییورشرت  اب  هک  ار  یسک  دنوادخ  دومرف :

وا میدرک  یم  نتفگ  نخس  هب  عورش  ترخآ  زا  رگا  میتسشن ، یم  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  اب  نوچ  دیوگ : تباث  نب  دیز  ( 11
نخـس اهیندیماشآ  اهیندروخ و  زا  رگا  و  دش ، یم  نخـسمه  ام  اب  مه  زاب  میتفگ  یم  نخـس  ایند  زا  رگا  و  دش ، یم  نخـسمه  ام  اب  زین 

.تفگ یم  نخس  هنیمز  نآ  رد  ام  اب  مه  زاب  میتفگ  یم 

.درک یمن  هراشا  تسد  وربا و  مشچ و  اب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 12

! ؟ ینکن هریخذ  ادرف  يارب  ار  يزیچ  هک  مدرکن  یهن  ار  وت  اـیآ  دومرف : دوخ  ناـنز  زا  یکی  هب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوـسر  ( 13
.دناسر دهاوخ  ار  ییادرف  ره  يزور  دنوادخ  اریز 

کی رادـید  هب  ناحلاص ، ادهـش و  ناتـسار و  ناربمایپ و  يوخ  نیرت  یمارگ  نیرتهب و  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 14
.تسادخ يارب  نتفر  رگید 
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ماگنه هب  نداد  تسد  رادـید و  ماـگنه  هب  ییورـشوخ  ناتـسار  ناربماـیپ و  قـالخا  زا  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 15
.تسا تاقالم 

.داد یم  تسد  وا  اب  تسخن  درک  یم  رادید  یناملسم  اب  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 16

مراد تسود  نم  اریز  دنکن ، ییوگدب  نم  دزن  يرگید  زا  منارای  امش  زا  کی  چیه  دومرف : یم  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ( 17
( . مشابن ریگلد  یسک  زا  و   ) میایب امش  دزن  كاپ  فاص و  یلد  اب  هک 

يرب نداد  دوخ  هب  اـج  یب  تمحز  فّلکت و  زا  ناراـگزیهرپ  ناـنیما و  ناربماـیپ و  هورگ  اـم  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ربماـیپ  ( 18
.میتسه

.مشاب ربص  نکسم  ملع و  ندعم  ملح و  زکرم  ات  ما  هدش  هتخیگنارب  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 19

ره هک  يا  هنوگ  هب  تسـشن  یم  دوخ  باحـصا  نایم  رد  زایتما  نودب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دیوگ : ّللا 
�

ه همحر  رذ  وبا  ( 20
میدرک شهاوخ  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ربمایپ  زا  ام  .دسرپب  هکنآ  ات  تسا  مادک  ربمایپ  تسناد  یمن  دش  یم  دراو  یبیرغ  صخـش  هاگ 

ترضح میتخاس و  لگ  زا  ییوکس  شیارب  سپ  .دسانشب  ار  ترضح  نآ  دراو  هزات  صخش  ات  دهد  رارق  یـصاخ  ياج  دوخ  يارب  هک 
.میتسشن یم  وا  فرط  ود  رد  ام  تسشن و  یم  نآ  رب 

کی هب  طقف  نانآ  نایم  رد  ییوگ  یم  نخس  یهورگ  اب  نوچ  هک  تسا  نآ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمایپ  ننـس  زا  هک  هدش  تیاور  ( 21
.یهد رارق  هجوت  دروم  ار  ناگمه  هکلب  ینکن ، ور  نیعم  درف 

يراک رتشیب  و  دز ، یم  هنیپ  ار  دوخ  شفک  تخود و  یم  ار  دوخ  سابل  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  تیاور  زین  و  ( 22
.دوب یطایخ  داد  یم  ماجنا  هناخ  رد  هک 

يارب زگره  و  ادخ ، هار  رد  رگم  دزن  ار  نانآ  ریغ  زینک و  مالغ و  زگره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  هک  هدـش  تیاور  زین  و  ( 23
اهنت وا  ماقتنا  تفرگن و  ماقتنا  یسک  زا  دوخ  صخش 
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.دنک ارجا  یسک  هراب  رد  ار  یهلا  ياهتازاجم  زا  یکی  دشاب  هتساوخ  هک  دوب  نآ  يارب 

، شبحاص هب  تناما  يادا  ییوگتـسار و  هب  رگم  درکن  ثوعبم  ار  يربمایپ  چـیه  لاعتم  يادـخ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 24
.راکدب ای  دشاب  راکوکین 

ار ینزوس  خن و  یتح  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  اریز  دینادرگزاب ، شبحاص  هب  ار  تناما  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 25
.دنادرگ یم  زاب  شبحاص  هب  دندوب  هدرپس  وا  هب  هک 

وا راظتنا  رد  هرخـص  نالف  رانک  رد  هک  داهن  هدـعو  يدرم  اب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 26
، ّللا

�
ه لوسر  ای  دنتفگ : شنارای  داد ، یم  جنر  ار  ترـضح  ناکم  نآ  رد  باتفآ  یمرگ  تدـش  دـنام و  اجنآ  رد  ربمایپ  .دـیایب  ات  دـنامب 

.دوب دهاوخ  وا  زا  هدعو  فلخ  دماین  رگا  و  ما ، هداهن  هدعو  وا  اب  اجنیا  رد  نم  دومرف : دیورب ! هیاس  ریز  تسا  بوخ 

میهد هانپ  اه  یتخس  رد  ار  ناراتفرگ  میهد ، ماعط  ار  نایاونیب  میراد  روتسد  ربمایپ  نادناخ  ام  دومرف : یم  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ( 27
.میزیخرب زامن  هب  دنباوخ  رد  مدرم  هک  هاگ  نآ  و 

رد درک ، یم  وگتفگ  هتسشن و  وا  اب  ار  بش  زا  يرادقم  ماما  دیـسر ، ینامهم  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  يارب  هدمآ : تیاور  رد  ( 28
ولج مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دـنک ، حالـصا  ار  غارچ  اـت  درک  زارد  تسد  ناـمهم  دـش ، وس  مک  درک و  رییغت  غارچ  رون  ناـیم  نیا 
راک هب  ار  دوخ  نانامهم  هک  میتسه  یمدرم  ام  دومرف : سپس  تخادرپ ، غارچ  حالصا  هب  دوخ  هدومن ، یتسدشیپ  تفرگ و  ار  وا  تسد 

.میریگ یمن 

.درک ییاریذپ  نانآ  زا  ترـضح  نآ  دندش و  دراو  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  هنیهج  هلیبق  زا  یهورگ  دیوگ : ّللا 
�

ه دبع  نب  زیرح  ( 29
هب سپـس  دومن ، شـشخب  داد و  هلـص  نانآ  هب  تخاس و  مهارف  ناـشیارب  هار  هشوت  ماـما  دـنوش  صخرم  شروضح  زا  دنتـساوخ  نوچ 

يارب دندش و  غراف  هنب  راب و  نتـسب  زا  نانامهم  نوچ  .دـینکن  کمک  ناشاهراب  نتـسب  رد  دـیوش و  رود  نانآ  زا  دومرف : دوخ  نامالغ 
دندمآ ترضح  نآ  تمدخ  یظفاحادخ 
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رد هک  يداد  روتـسد  دوخ  نامالغ  هب  رخآ  رد  اما  يدومرف ، ییاریذپ  مه  بوخ  یتفریذپ و  ینامهم  هب  ار  ام  ّللا ،
�

ه لوسر  نب  ای  دنتفگ :
.مینک یمن  کمک  دوخ  دزن  زا  نتفر  يارب  ار  نانامهم  ربمایپ  نادناخ  ام  دومرف : دننکن ! ؟ کمک  ام  هب  اهراب  نتسب 

مه وا  اب  ترـضح  دیـسر  یم  نامهم  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  يارب  هک  یماگنه  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ( 30
.دیشک یمن  تسد  زین  ترضح  نآ  دیشک  یمن  تسد  ندروخ  اذغ  زا  نامهم  ات  و  دش ، یم  اذغ 

.دننک تعیاشم  هناخ  برد  مد  ات  ار  وا  هک  تسا  نآ  نامهم  هراب  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمایپ  ننس  زا  دیوگ : یلازغ  ( 31

ياولح ینغور و  نان  اب  ام  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  داتفا  یم  قافتا  اسب  دـیوگ : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ناراـی  زا  یکی  ( 32
رت هدش  باسح  تسا  رتهب  دـش : ضرع  ترـضح  نآ  هب  .دـیناروخ  یم  ام  هب  نوتیز  نان و  سپـس  درک و  یم  ییاریذـپ  امرخ  نغور و 

یگدنز رد  زین  ام  دهد  شیاشگ  ام  هب  ادخ  یتقو  مینک ؛ یم  راک  ادخ  ریبدت  باسح و  هب  ام  دومرف : دوش ! تیاعر  لادتعا  ات  دینک  راک 
.مینک یم  جرخ  رتروج  عمج و  زین  ام  دریگ  گنت  هاگ  ره  و  میهد ، یم  شیاشگ 

دینزن و هنعط  وا  هب  شیاهبیع  رکذ  اب  دـنک  یم  یتسود  راهظا  امـش  هب  هک  یـسک  دومرف : یم  شنارای  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 33
قالخا زا  هن  هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادـخ  لوسر  قالخا  زا  هن  راک  نیا  اریز  دیـشکن ، وا  خر  هب  تسا  نآ  راـتفرگ  هک  ار  یتشز  يوخ 

.تسادخ يایلوا 

ار نآ  هچنانچ  و  مریذپ ، یم  دننک  توعد  مه  يدنفـسوگ  هچاپ  ندروخ  يارب  ارم  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ( 34
.منک یم  لوبق  دنهد  هیده  نم  هب 

بحاص يدرم  دومرف : ترـضح  تفر ، ایند  زا  دعـس  مان  هب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  نامالغ  زا  یکی  دـیوگ : دّـالخ  نب  رّمعم  ( 35
یّلص ادخ  لوسر  دومرف : نیگمـشخ  يدرم  ناسب  ماما  منک ! ؟ یفرعم  امـش  هب  نم  مدرک : ضرع  .نک  یفرعم  نم  هب  ار  تناما  لضف و 

.درک یم  لمع  تفرگ  یم  میمصت  هچنآ  هب  سپس  درک ، یم  تروشم  دوخ  نارای  اب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه
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هیلع و ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  اب  ناکرشم  دوهی و  هک  یماگنه  مدرک : ضرع  مراوگرزب  ردپ  هب  دومرف : مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ( 36
.داتفا قافتا  نیا  اهراب  اهراب و  يرآ ، دومرف : درک ؟ یم  جاجتحا  هرظانم و  نانآ  اب  ترضح  نآ  ایآ  دندیزرو ، یم  تجاجل  دانع و  هلآ 

.دوب مدرم  اب  شکمشک  عازن و  درک  یهن  اهنآ  زا  ارم  دنوادخ  هک  ییاهزیچ  نیتسخن  زا  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  مرکا  ربمایپ  ( 37

ماجنا ار  نآ  تساوخ  یم  رگا  دنتـساوخ ، یم  يزیچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  زا  یتقو  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ( 38
.تفگ یمن  هن »  » يزیچ هراب  رد  زگره  و  درک ، یم  توکس  دهد  ماجنا  تساوخ  یمن  رگا  و  مشچ ، ) هب   ) يرآ دومرف : یم  دهد 

.میتسشن یم  مه  رود  راو  هقلح  میدیسر  یم  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمایپ  تمدخ  هاگ  ره  دیوگ : سنا  ( 39

رس تشپ  دنتفر و  یم  هار  ترـضح  نآ  شیپاشیپ  شنارای  دش  یم  نوریب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  هاگ  ره  دیوگ : رباج  ( 40
.دنتشاذگ یم  ناگتشرف  يارب  ار  وا 

نآ دـیوگ : هدرمـش  رب  ار  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  گنج  بادآ  زا  یخرب  هک  یثیدـح  رد  يراصنا  ّللا 
�

ه دـبع  نب  رباـج  ( 41
فیدر یمارآ  یمرن و  هب  ار  وا  دوب  هدـنام  زاب  نتفر  زا  یناوتان  صخـش  رگا  و  درک ، یم  تکرح  مدرم  همه  رخآ  اهگنج  رد  ترـضح 

.دومن یم  اعد  ناگدننک  تکرش  يارب  و  درک ؛ یم  راوس  دوخ 

.درک یمن  هاگن  دوب  هدنبیرف  وکین و  نارگید  رظن  رد  هچنآ  هب  ایند  يالاک  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور  ( 42

هانپ ادخ  تدابع  زامن و  هب  دش  یم  نیگمغ  تحاران و  يزیچ  زا  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدـش  تیاور  زین  و  ( 43
.درب یم 

ادج نانآ  زا  شلد  یلو  درک  یم  ترشاعم  مدرم  اب  دوخ  شوخ  يوخ  اب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور  زین  و  ( 44
.دوب یلاعت  قح  اب  شنطاب  ادخ و  قلخ  اب  شرهاظ  دوب ؛
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.تشاد تسود  ار  ادخ  اب  تولخ  ییاهنت و  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  تیاور  زین  و  ( 45

یم ندـمآ  نتفر و  نتـسشن و  نتـساخرب و  لاـح  رد  هراومه  رمع  رخاوا  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : هملـس  ّما  ( 46
: تفگ

هروس سپس  مراد ؛ روتسد  دنوادخ  يوس  زا  دومرف : میدیـسرپ ، ار  نآ  تلع  نوچ  هیلا . » بوتا  ّللا و 
�

ه رفغتـسا  هدمحب ، ّللا و 
�

ه ناحبـس  »
[. تسا هدش  هداد  ترضح  نآ  هب  ندرک  رافغتسا  نتفگ و  حیبست  هب  روتسد  نآ  رد  هک   ] دناوخ یم  ار  هّللا  رصن  ءاج  اذإ 

ماـمت رد  هک  هدرک  شرافـس  ارم  تسا : هدومرف  روتـسد  زیچ  تفه  هب  ارم  مراـگدرورپ  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 47
و منک ، ششخب  دزاس  مورحم  ارم  هک  ره  هب  و  مرذگرد ، دیامن  متس  نم  رب  هک  یسک  زا  و  مزرو ، صالخا  مراکشآ  ناهنپ و  ياهراک 

.دشاب تربع  دنپ و  يارب  مهاگن  و  رکفت ، يارب  متوکس  و  مزاس ، رارقرب  هطبار  درک  هطبار  عطق  نم  اب  هک  ره  اب 

هناخ رد  دوخ  و  درک ، یم  هلصو  ار  شسابل  و  دز ، یم  هنیپ  ار  دوخ  شفک  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  هک  هدمآ  تیاور  رد  ( 48
بایسآ زا  شمداخ  نوچ  و  دیـشود ، یم  ار  نآ  ریـش  سپـس  تسب  یم  ار  رتش  و  دیـشود ، یم  ار  نادنفـسوگ  ریـش  و  درک ، یم  زاب  ار 

.دومن یم  بایسآ  دوخ  درک و  یم  کمک  وا  هب  دش  یم  هتسخ  ندرک 

اهراک رد  درک  یمن  هیکت  نتسشن  ماگنه  تشادن ؛ یـشیپ  وا  رب  ایح  مرـش و  رد  سک  چیه  درک ؛ یم  هیهت  دوخ  ار  شبـش  يوضو  بآ 
.درک یم  درخ  تشوگ  دوخ  تسد  اب  دومن و  یم  کمک  هناخ  لها  هب 

يروخرپ رثا  رد  زگره  و  دیسیل ، یم  ار  دوخ  ناتشگنا  اذغ  زا  دعب  تسشن ؛ یم  ناگدنب  دننام  دش  یم  رضاح  اذغ  هرفـس  رـس  رب  نوچ 
.دزن ولگ  داب 

درک یم  لوبق  ار  هیده  .دوب  يدنفـسوگ  هچاپ  تسد و  ندروخ  يارب  هچ  رگا  تفریذپ  یم  - هدنب ای  دـشاب  دازآ  - ار یـسک  ره  توعد 
يارب .دش  یمن  هریخ  یسک  هرهچ  هب  .دروخ  یمن  هقدص  ياذغ  زا  یلو  دروخ  یم  هیده  ياذغ  زا  دوب و  ریش  يا  هعرج  هچرگ 
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.تفرگ یمن  مشخ  شیوخ  يارب  اما  تفرگ  یم  مشخ  ادخ 

یمن در  تفای  یم  هک  ییاذـغ  ره  و  درک ، یم  لیم  دـش  یم  رـضاح  هک  یماعط  ره  .تسب  یم  مکـش  رب  گنـس  یگنـسرگ  زا  یهاـگ 
.درک

هاگ و  دـنکفا ، یم  شود  يور  هنیمـشپ  ییابع  هاگ  درک ، یم  نت  هب  ینامی  هار  هار  درب  عون  کی  هاگ  دیـشوپ ، یمن  مه  يور  سابل  ود 
.تشاذـگ یم  رـس  هب  هالکبـش  همامع  ریز  .دوب  دیفـس  شترـضح  ياهـسابل  نیرتشیب  و  دیـشوپ ، یم  ناـتک  هبنپ و  زا  تفلک  ياهـسابل 

هنهک نهاریپ  دیـشوپ  یم  ون  نهاریپ  هاـگ  ره  .تشاد  هعمج  زور  صوصخم  ساـبل  کـی  .دیـشوپ  یم  نآ  تسار  تمـس  زا  ار  نهاریپ 
.تسشن یم  نآ  يور  رب  دندرک و  یم  ات  ود  شیارب  ار  نآ  تفر  یم  اج  ره  هک  تشاد  ییابع  .داد  یم  يریقف  هب  ار  دوخ 

.درک یم  تسار  تسد  کچوک  تشگنا  رد  هرقن  يرتشگنا 

.دمآ یم  شدب  شوخان  ياهوب  زا  و  تشاد ، یم  تسود  ار  هزبرخ  هناودنه و 

یناویح ره  درک ، یم  راوس  دوخ  فیدر  ار  يرگید  سک  ای  دوخ و  مالغ  ندـش ، راوس  عقوم  .درک  یم  كاوسم  نتفرگ  وضو  ماـگنه 
.دش یم  راوس  زین  دوب  نآ  رب  یماگل  اهنت  هک  نالاپ  یب  غالا  رب  .غالا  رتسا ، بسا ، دش : یم  راوس  دوب  رّسیم  شیارب  هک 

.تفر یم  هار  نیچقرع  همامع و  ابع و  ندیشوپ  نودب  هنهرباپ و  زین و  هدایپ  یهاگ 

.دومرف یم  تدایع  نارامیب  زا  رهش  طاقن  نیرترود  رد  و  درک ، یم  هزانج  عییشت 

یم مارتـحا  تلیـضف  لـها  هب  .تفرگ  یم  همقل  ناـنآ  يارب  دوـخ  تسد  اـب  دـش و  یم  اذـغ  مه  ناتـسدیهت  اـب  و  تسـشن ، یم  ارقف  اـب 
هکنآ نودب  درک  یم  محر  هلـص  دوخ  نادنواشیوخ  اب  .تفرگ  یم  سنا  نانآ  اب  دنموربآ  صاخـشا  هب  ندرک  ییوکین  اب  و  تشاذـگ ،

.دشاب هدومرف  رما  ادخ  هچنآ  هب  رگم  دراد  مدقم  نارگید  رب  ار  نانآ 

هک یناـمز  رگم  تشاد  بل  رب  دـنخبل  سک  همه  زا  شیب  .تفریذـپ  یم  ار  ناهاوخرذـع  شزوپ  .درک  یمن  یتشرد  متـس و  یـسک  رب 
.دوب ههقهق  نودب  شا  هدنخ  .درک و  یم  هظعوم  ار  مدرم  ای  دش و  یم  لزان  وا  رب  نآرق 
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ای نز  هاـگ  چـیه  و  تفگن ، ازـسان  شحف و  یـسک  هب  زگره  .تسج  یمن  يرترب  دوخ  نازینک  ناـمالغ و  زا  كاـشوپ  كاروـخ و  رد 
دینک و شیاهر  دومرف : یم  هکنآ  زج  دندرکن  شنزرس  ترضح  نآ  روضح  رد  ار  یـسک  هاگ  چیه  و  درکن ، نیرفن  نعل و  ار  یمداخ 

.دیشاب هتشادن  راک  وا  هب 

اهرازاب رد  و  دوبن ، وختشرد  نشخ و  .تساخ  یم  رب  وا  تجاح  یپ  رد  هکنآ  زج  - زینک ای  مالغ  ای  دشاب  دازآ  - دمآ یمن  وا  دزن  یـسک 
سک ره  هب  .تشذگ  یم  رد  نانآ  زا  تفرگ و  یم  هدیدان  ار  نانآ  يدب  هکلب  درک ، یمن  يدب  نارگید  يدـب  لباقم  رد  .دز  یمن  راج 

.درک یم  مالس  هب  زاغآ  دیسر  یم 

تسد یـسک  دشن  زگره  .ددرگ  فرـصنم  صخـش  نآ  دوخ  هکنآ  ات  درک  یم  يراکمه  يو  اب  دمآ  یم  وا  دزن  يراک  يارب  سک  ره 
وا اب  تسخن  دیـسر  یم  یناملـسم  درم  هب  نوچ  .دـشک و  نوریب  وا  تسد  زا  ار  شتـسد  يو  زا  شیپ  ناـشیا  دریگب و  ار  ترـضح  نآ 

.داد یم  تسد 

یمن وا  دزن  یـسک  دوب  زاـمن  رد  هک  یماـگنه  .ادـخ و  داـی  هب  زج  تسـشن  یمن  تساـخ و  یمن  رب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر 
رب ار  اـهاپ  فک  ارثکا  نتـسشن  رد  يراد ؟ یتجاـح  اـیآ  دومرف : یم  هدومن  ور  يو  هب  درک و  یم  هاـتوک  ار  شزاـمن  هکنآ  زج  تسـشن 

.تفرگ یم  لغب  رد  ار  اهوناز  تشاذگ و  یم  نیمز 

.تسشن یم  هلبق  هب  ور  تاقوا  رتشیب  و  تسشن ، یم  دوب  یلاخ  هک  ییاج  نیرتکیدزن  رد  سلجم  هب  دورو  ماگنه 

حیجرت دوخ  رب  ار  دراو  هزاـت  صخـش  درتسگ و  یم  وا  ریز  ار  دوخ  ساـبل  اـسب  درک و  یم  مارتحا  دـش  یم  دراو  وا  رب  هک  ار  سک  ره 
.تفگ یمن  نخس  قح  هب  زج  مشخ  يدونشخ و  لاح  رد  .دناشن  یم  شا  هچکشت  رب  هداد ،

همه زا  شیب  ار  روگنا  هزبرخ و  هناودـنه و  هزات  ياه  هویم  نایم  رد  .درک  یم  لیم  کمن  اب  هاگ  امرخ و  اب  هاگ  ار  راـیخ  ترـضح  نآ 
كاروخ رتشیب  .تشاد  یم  تسود 
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رگید ياهاذغ  زا  شیب  ار  تشوگ  .دیمان  یم  هزیکاپ  ياذغ  ود  ار  نآ  درک و  یم  لیم  امرخ  اب  ار  ریـش  .دوب  امرخ  بآ و  ترـضح  نآ 
یمن راکـش  دوخ  یلو  دروخ  یم  راکـش  تشوگ  زا  .تشاد  تسود  ار  ودـک  .درک  یم  لواـنت  تشوگ  اـب  ار  دـیرت  و  تشاد ، تسود 

.درک

شروخ زا  ییاولح ، » ودک   » اه ینتخپ  زا  و  تشاد ، تسود  ار  تسدرـس  هچیهام و  دنفـسوگ ، تشوگ  زا  .درک  یم  لیم  نغور  نان و 
تـسود ار  ملک » یهوک و  ناحیر  ینـساک و   » اه يزبس  زا  و  تسا ، ) تشوگرپ  ياـمرخ  یعون  هک  « ) هوجع  » اـمرخ زا  هکرـس ، »  » اـه

.تشاد

تسدیهت نیکـسم و  و  رادب ، هدنز  تسدیهت  نیکـسم و  ارم  ایادخ ، تفگ : یم  دوخ  ياعد  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ( 49
 . . .امرف روشحم  ناتسدیهت  نانیکسم و  هرمز  رد  و  ناریمب ،

وا هلیبق  موق و  ترضح  نآ  دروآ ، یم  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دزن  یتاکز  یـسک  هاگ  ره  دیوگ : یفوا  یبا  نب  ّللا 
�

ه دبع  ( 50
.تسرف دورد  نالف  لآ  رب  ادنوادخ ، تفگ : یم  درک و  یم  اعد  ار 

تـسود ینعی   ) دمآ یم  شدب  دـب  لاف  زا  تشاد و  تسود  ار  کین  لاف  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدـمآ  تیاور  رد  ( 51
( . دنزب دب  لاف  یسک  تشادن 

یم دنخبل  ترضح  نآ  تفگ ، یم  یغورد  نخس  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دزن  یـسک  هاگ  ره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 52
! دنز یم  یفرح  کی  وا  دومرف : یم  دز و 

یم رارکت  هبترم  هس  دندیـسرپ  یم  وا  زا  يزیچ  ای  تفگ  یم  ینخـس  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  هاگ  ره  هک  تسا  تیاور  ( 53
.دنمهفب تسرد  ار  وا  شیامرف  نارگید  مه  دوش و  نشور  الماک  فرط  فرح  مه  ات  درک 

هب حبص  : » دنتفگ یم  [ مالس ياج  هب   ] دندیسر یم  ناشیا  تمدخ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  نارای  نوچ  هک  تسا  تیاور  ( 54
یم وت  دزن  هک  یماـگنه  و  : » داتـسرف ار  هیآ  نیا  دـنوادخ  سپ  دوـب ، تیلهاـج  ناـمز  مدرم  ّتیحت  مالـس و  نیا  و  ریخ » هب  بش  ریخ و 

هب ار  وت  دنیآ 
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: دومرف نانآ  هب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  هاـگ  نآ  تسا (1) ». هتفگن  ّتیحت  نآ  اـب  ار  وت  دـنوادخ  هک  دـنیوگ  ّتیحت  يزیچ 
نآ هتشاد و  ینازرا  ام  هب  تسا  نایتشهب  ّتیحت  هک  ار  نیا  زا  رتهب  دنوادخ 

.تسا مکیلع » مالسلا  »

: دومرف یم  خساپ  رد  کیلع » مالس  : » تفگ یم  درک و  یم  مالس  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمایپ  هب  ناناملسم  زا  یکی  هاگ  ره  ( 55

: دومرف یم  ربمایپ  ّللا »
�

ه همحر  کیلع و  مالسلا  : » تفگ یم  نوچ  و  ّللا ، »
�

ه همحر  مالسلا و  کیلع  «و 

.دوزفا یم  ناگدننک  مالس  مالس  خساپ  رد  هنوگ  نیدب  ترضح  نآ  و  هتاکرب ، » ّللا و 
�

ه همحر  مالسلا و  کیلع  «و 

یلگ هخاش  دومرف : یم  دنداد  یم  هدژم  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  ار  يرتخد  دـلوت  هاگ  ره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 56
.تسادخ رب  شیزور  تسا و 

.مناسرب ناتنادنمزاین  هب  مریگب و  ناتنادنمتورث  زا  ار  تاکز  هک  مرومأم  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 57

ار نایرهـش  تاکز  و  ناییاتـسور ، نایم  ار  ناییاتـسور  تاکز  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 58
 . . .درک یم  میسقت  نایرهش  نایم 

ششخب هب  ارم  مراگدرورپ  تسا ؛ نم  هدش  تیبرت  یلع  و  متسه ، ادخ  هدش  تیبرت  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ( 59
.تسا هدومرف  یهن  ندرک  افج  لخب و  زا  و  هداد ، روتسد  ندرک  یکین  و 

.مینک یمن  غیرد  يو  زا  میشاب  هتشاد  ار  نآ  رگا  دهاوخب ، يزیچ  ام  زا  هک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 60

فک نایم  رد  ار  دوخ  یناـشیپ  درک  یم  شومارف  ار  يزیچ  هاـگ  ره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 61
ار هچنآ  نآ ، هدنهد  ماجنا  زیچ و  ره  هدنروآدای  هب  يا  تسوت ، هژیو  شیاتـس  ساپـس و  اهلا ، راب  : » تفگ یم  تشاذگ و  یم  شتـسد 

« . رآ مدای  هب  هدش  مشومارف 
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ار اهنآ  زین  نم  تشادـن و  شوخ  نم  يارب  ار  تلـصخ  شـش  یلاعت  كرابت و  يادـخ  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 62
رد ینابزدب  سابل ،] ای  ندب  ياضعا  اب   ] زامن رد  ندرک  يزاب  مراد : یمن  شوخ  ناشناوریپ  منادنزرف و  زا  دوخ  زا  سپ  نانیشناج  يارب 

.ناتسروگ رد  ندیدنخ  و  مدرم ، ياه  هناخ  رد  یشکرس  نتفر ، دجسم  هب  تبانج  اب  نداد ، هقدص  زا  سپ  نداهن  ّتنم  هزور ، لاح 

يادا هب  مادـقا  و  راوگان ، دـماشیپ  رب  ربص  شـشخب ، یکین ، تسا : ناربمایپ  قالخا  زا  زیچ  راهچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 63
.نمؤم قح 

داد یم  رارق  تسد  فک  رد  ار  شیرتشگنا  نیگن  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  تاقوا ، زا  يرایسب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 64
.تسیرگن یم  نآ  هب  و 

تـشاد تهارک  بش  رد  ار  تعارز  ندرک  ورد  امرخ و  ندـیچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 65
[. دننامب هرهب  یب  ناتسدیهت  ارقف و  تساوخ  یمن  اریز  ]

داجیا یفاکش  غاب  راوید  رد  داد  یم  روتسد  دیسر  یم  اه  هویم  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  یمارگ  ربمایپ  هک  تسا  تیاور  ( 66
[. دننک هدافتسا  نآ  ياه  هویم  زا  دنناوتب  زین  نارگید  ات   ] دننک

؛ دنتشادن يزیچ  هک  دندش  یم  عمج  وا  درگ  دندیسر و  یم  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمایپ  تمدخ  یناسک  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ( 67
يراج ّتنس  نیا  .میهد و  صاصتخا  نانیا  هب  امرخ  زا  هشوخ  کی  یناتسلخن  ره  زا  تسا  بوخ  دنتفگ : [ دندوب هنیدم  لها  هک   ] راصنا

.تسا هتفای  همادا  زورما  ات  دش و 

مدومن و یـسررب  ور و  ریز و  ار  اـهنآ  هکنیا  زج  دـنامن  يا  هداوناـخ  نیمز  يور  رد  تفگ : مالّـسلا  هیلع  لـیئربج  هک  تسا  لـقن  ( 68
.متفاین ایند  لام  هب  تبسن  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ  لوسر  زا  رت  هدنشخب  ار  یسک 

یم ترضح  نآ  [ درک یم  یتساوخرد  و   ] دمآ یم  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دزن  یلئاس  هاگ  ره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 69
 . . .تسین یعنام  تسین ، یعنام  دومرف :
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هبیتع نبا  .دیوگب  هن »  » ترـضح نآ  دوش و  تساوخرد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  زا  يزیچ  هک  دشن  زگره  دـیوگ : رباج  ( 70
.داد یم  ار  نآ  هدعو  تشادن  رضاح  يزیچ  رگا  دیوگ :

.درک یم  مازعا  زور  لوا  دتسرفب  ییوس  هب  يرکشل  تساوخ  یم  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 71

.درک یم  اعد  اهنآ  يارب  تخاس  یم  هناور  ار  يرکشل  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 72

رب یهدنامرف  داتـسرف و  یم  ییوس  هب ، ار  يرکـشل  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  هاگ  ره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ( 73
.دهد شرازگ  ار  وا  رابخا  ات  داتسرف  یم  يو  اب  ار  دوخ  نیدمتعم  زا  رفن  کی  ترضح  نآ  درک ، یم  ییاوشیپ  نانآ 

وا تسخن  تشاد ، یم  لیسگ  يرکشل  اب  ار  یهدنامرف  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  هاگ  ره  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 74
، نک راکیپ  ادخ  هار  رد  ادخ و  مان  هب  دومرف : یم  سپـس  درک ، یم  شرافـس  شنارای  مومع  دوخ و  هراب  رد  یهلا  ياوقت  تیاعر  هب  ار 
ناکدوک و دیربن ) ار  نانآ  ناتـشگنا  ینیب و  شوگ و   ) دینکن هلثم  ار  ناگتـشک  دینکن ، تنایخ  دینکن ، رکم  دـیگنجب ، ادـخ  نارکنم  اب 

چیه دیزاسن ، قرغ  بآ  رد  دـینزن و  شتآ  ار  امرخ  ناتخرد  دیـشکن ، ار ) نابهار   ) دنلوغـشم تدابع  هب  یهوک  رـس  رد  هک  ار  یناسک 
لالح ناـیاپراهچ  زا  .دـیوش و  دـنمزاین  نآ  هب  دـیاش  دـیناد ، یمن  امـش  اریز  دـینزن ، شتآ  ار  یتعارز  دـیربن و  ار  يراد  هویم  تخرد 

زیچ هس  زا  یکی  هب  ار  ناـنآ  دـیدش  وربور  ناناملـسم  نمـشد  اـب  نوچ  و  دـینکن ، یپ  دـینآ  ندروخ  زا  راـچان  هک  ار  نآ  ریغ  تشوـگ 
دـیریذپب و نانآ  زا  دـنداد  تبثم  خـساپ  اهنآ  زا  کی  ره  دروم  رد  رگا  سپ  دـیناوخارف ، گنج ) كرت  نداد ، هیزج  ندـش ، ناملـسم  )

.دیرادرب نانآ  رس  زا  تسد 

ناراوس رتش  ناگراوس و  ناگدایپ و  دش  یم  وربور  نمشد  اب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  هاگ  ره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 75
منک و یم  هلمح  وت  يرای  هب  ادـنوادخ ، ییاهرطخ ؛ زا  نم  ظفاح  روای و  هانپ و  وت  ادـنوادخ ، تفگ : یم  هاـگ  نآ  درک ، یم  هداـمآ  ار 

.مگنج یم 
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مکح قح  هب  ادـنوادخ ، تفگ : یم  تفای  یم  روضح  گنج  نادـیم  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  هاگ  ره  دـیوگ : هداتق  ( 76
! امرف

ینیـشن بقع  سرت  زا  مدرم  دـش و  یم  مرگ  گنج  رونت  هاگ  ره  تسا : هدـمآ  هیواعم  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ياه  همان  زا  یکی  رد  ( 77
زا دوخ  ناشیوخ  هلیسو  هب  ار  شنارای  داد و  یم  رارق  رکشل  شیپاشیپ  ار  دوخ  تیب  لها  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ  لوسر  دندرک ، یم 

 . . .تشاد یم  هاگن  اه  هزین  اهریشمش و  زوس 

: دومرف شیوخ  يدهعتیالو  رب  مدرم  اب  تعیب  ماگنه  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  ( 78

هک یلاح  رد  تفرگ  تعیب  مدرم  زا  ترـضح  نآ  دوخ  هاگ  نآ  درک ؛ یم  تعیب  نینچ  نیا  مدرم  اب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر 
.تشاد رارق  نانآ  تسد  يالاب  شکرابم  تسد 

دریگب تعیب  نانآ  زا  تساوخ  یم  هاگ  ره  داد و  یمن  تسد  نانز  اب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 79
مه امـش  دومرف : یم  هاـگ  نآ  دروآ ، یم  نوریب  سپـس  درب  یم  ورف  بآ  رد  ار  دوخ  تسد  ترـضح  نآ  دـندروآ ، یم  ار  یبآ  فرظ 

.مدرک تعیب  امش  اب  نم  هک  دیرب ، ورف  بآ  رد  ار  ناتیاهتسد 

اب مرحم  نادرم  اـب  زج  هک  دوب  نیا  دومرف  یم  طرـش  ناـنز  اـب  تعیب  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوـسر  هک  يروـما  هلمج  زا  ( 80
.دنیوگن نخس  رگید  نادرم 

وا ایآ  دیسرپ : یم  دمآ ، یم  ششوخ  وا  زا  تسیرگن و  یم  يدرم  هب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  هاگ  ره  دیوگ : ساّبع  نبا  ( 81
یتقو اریز  دومرف : یم  داتفا ؟ ناتمشچ  زا  ارچ  ّللا ،

�
ه لوسر  ای  دنتفگ : یم  داتفا ! ممشچ  زا  دومرف : یم  هن ، دنتفگ : یم  رگا  دراد ؟ یلغش 

.دهد یم  رارق  شیناگدنز  هیامرس  ار  دوخ  نید  دوب  راکیب  نمؤم 

.تسا هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ننس  زا  نامهم  ییاریذپ  هیراع و  ضرق و  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 82

حیحـص و ياهمهرد  تخادرپ  ماگنه  رد  تفرگ ، یم  دـساف  ياهمهرد  رگا  ضرق  ماگنه  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 83
.داد یم  ملاس 
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ناملـس و رذ ، ابا  یلع ، مرادـب : تسود  ار  سک  راـهچ  هک  درک  یحو  نم  هب  دـنوادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 84
 . . .ار دادقم 

، يرادب تسود  ار  یلع  هک  دنک  یم  رما  ار  وت  دنوادخ  تفگ : دمآ و  نم  دزن  لیئربج  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 85
.ییامن رما  وا  تیالو  یتسود و  هب  زین  ار  نارگید  و 

: هدومرف روتسد  تلصخ  تفه  هب  ارم  مراگدرورپ  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 86

رکذ ناوارف  هکنیا  و  نانآ ، هب  ندش  کیدزن  ناتسدیهت و  نیکاسم و  نتشاد  تسود 

روما رد   ] و دنـشاب ، هدرک  هطبار  عطق  نم  اب  نانآ  هچ  رگا  منک  محر  هلـص  دوخ  ناـشیوخ  اـب  و  میوگب ، ّللاـب »
�

ه ّـالا  هّوق  ـال  لوح و  ـال  »
ارم هدـننک  شنزرـس  شنزرـس  ادـخ  هار  رد  و  منکن ، هاگن  دوخ  زا  رتالاب  هب  مرگنب و  دـنراد  رارق  نم  زا  رت  نییاپ  هک  یناسک  هب  [ يدام

.منکن تساوخرد  يزیچ  یسک  زا  و  دشاب ، خلت  هچ  رگا  میوگب  ار  قح  و  دنکن ، درسلد 

هتـشادن لد  هب  یـسک  زا  يا  هنیک  دـقح و  دوخ  بش  زور و  مامت  رد  هک  یتسناوت  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 87
نم اب  تشهب  رد  دنک  هدنز  ارم  هک  ره  و  هدرک ، هدنز  ارم  دنک  هدنز  ارم  ّتنس  هک  ره  و  تسا ، نم  ّتنس  زا  نیا  اریز  نک ، نینچ  یشاب 

.دوب دهاوخ 
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ترضح نآ  ننس  بادآ و   3

هراشا

نآ دننام  شیارآ و  تفاظن و  رد 

.تسش یم  ردس  اب  دیوشب  ار  دوخ  نساحم  رس و  يوم  تساوخ  یم  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 86

فاـص و بآ  اـب  ار  نآ  تاـقوا  رتـشیب  دز و  یم  هناـش  ار  دوخ  يوم  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 87
.تسا یفاک  نمؤم  ندرک  وبشوخ  يارب  بآ  دومرف : یم  و  درک ، یم  بترم 

: دومرف دینک (1) » تنیز  يدجسم  ره  دزن  : » هیآ نیا  ریسفت  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 88

تّوق رب  دزاـس ؛ یم  هدروآ  رب  ار  تجاـح  وکین و  ار  يوم  دـنک ، یم  بلج  ار  يزور  ندز  هناـش  اریز  تسا ؛ ندز  هناـش  تنیز  زا  دارم 
.دنک یم  فرطرب  ار  مغلب  دیازفا و  یم  یگنادرم 

و دز ، یم  هناش  راب  تفه  ار  نآ  يور  راب و  لهچ  ار  دوخ  نساحم  ریز  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر 

ص:56

.31/ فارعا ( 1 - 1

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ننس  بادآ و  یبنلا : www.Ghaemiyeh.comننس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 226زکرم  هحفص 66 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9310/AKS BARNAMEH/#content_note_56_1
http://www.ghaemiyeh.com


.درب یم  نیب  زا  ار  مغلب  دنک و  یم  دایز  ار  هظفاح  راک  نیا  دومرف : یم 

.تسا ّتنس  زا  دوش  راکشآ  بل  طخ  هک  يدح  هب  براش  يوم  زا  نتفرگ  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 89

ام و  دنراذگ ، یم  تشپ  رپ  ار  لیبس  دنـشارت و  یم  ار  دوخ  شیر  نایتشترز )  ) سوجم دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  . 90
.میراذگ یم  دنلب  ار  دوخ  شیر  مینز و  یم  ار  دوخ  لیبس 

.تسا ّتنس  زا  نوخ  نخان و  وم و  ندرک  نفد  هک  تسا  تیاور  . 91

.تسا ّتنس  زا  اه  نخان  نتفرگ  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 92

: دومرف ترـضح  نآ  دیـسرپ ، تروص ) رـس و  يوم  ندرک  گنر   ) ندرک باضخ  زا  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  ملـسم  نب  دّـمحم  . 93
.تسام دزن  ترضح  نآ  هدش  باضخ  يوم  نونکا  و  درک ، یم  باضخ  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ  لوسر 

، لین گرب  « ) متک  » مان هب  یـصوصخم  گنر  اب  مالّـسلا  مهیلع  رقاـب  ماـما  یلع و  نب  نیـسح  هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  . 94
.دومن یم  باضخ  متک  انح و  اب  مالّسلا  هیلع  داجس  ماما  و  دندرک ، یم  باضخ  همسو )

یم هرون  ترـضح  نآ  يارب  يرگید  دوب  هتـسب  رمک  هب  گنل  هک  يدح  ات  و  دیـشک ، یم  هرون  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  . 95
.دیشک یم  هرون  دوخ  دوب  هدیشوپ  گنل  ریز  هک  ار  رادقم  نآ  دیلام و 

یم هرون  هعمج  ره  رد  ار  اهاپ  نایم  فان و  ریز  ياـهوم  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : یم  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  . 96
.دیشک

.تسا ّتنس  راب  کی  زور  هدزناپ  ره  رد  ندیشک  هرون  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 97

وا رب  زور  لهچ  هک  ره  .دشکب و  هرون  دنک و  ضرق  دنوادخ  تنامض  هب  دشاب ، هتـشادن  لوپ  درذگب و  وا  رب  زور  تسیب  یـسک  رگا  و 
.درادن یبرق  جرا و  و  رفاک ، هن  تسا و  نمؤم  هن  دشکن  هرون  درذگب و 
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كاپ ربمایپ  هک  تسا  یتّنـس  تفاظن و  نآ  و  دنک ، یم  رود  ناسنا  زا  ار  دـنگ  يوب  لغب ، ریز  يوم  ندز  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 98
.تسا هداد  روتسد  نآ  هب  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص 

یم همرـس  همرـس » گنـس   » اب تفر  یم  باوخ  رتسب  هب  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 99
( . راب تفه  ای  جنپ  ای  هس   ) داد یم  رارق  قاط  ار  نآ  ددع  دیشک و 

تسار و مشچ  هب  راب  راهچ  دیشک ، یم  همرس  باوخ  زا  شیپ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 100
.پچ مشچ  هب  راب  هس 

همرـس ترـضح  نآ  و  .دیـشک . .  یم  همرـس  پچ  مشچ  هب  راب  ود  تسار و  مشچ  هب  راب  هس  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  . 101
( . دنشک مشچ  هب  دننک و  مرن  ار  نآ  هک   ) دوب همرس  گنس  شا  همرس  و  دیشک ، یم  همرس  نآ  اب  بش  ره  هک  تشاد  یناد 

زا هلیم  هس  باوخ  ماگنه  بش  ره  هک  تشاد  یناد  همرـس  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  یمارگ  ربمایپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 102
.دیشک (1) یم  دوخ  ياهمشچ  زا  کی  ره  هب  نآ 

اب ندـب  يوم  هلازا  غیت ، اب  رـس  يوم  ندیـشارت  ندز ، رطع  تسا : ناربمایپ  قالخا  زا  زیچ  راهچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 103
.یسنج (2) شزیمآ  ترثک  و  هرون ،

تسد نامه  اب  وضو  زا  سپ  هلصافالب  هک  تشاد  ینادکشم  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 104
نآ هک  دنتـسناد  یم  نآ  شوخ  يوب  زا  مدرم  دـش  یم  نوریب  هناـخ  زا  نوچ  و  تخاـس ، یم  وبـشوخ  ار  دوـخ  تفرگ و  یم  ار  نآ  رت 

.تسا هدمآ  ترضح 

: دومرف یم  تخاس و  یم  رطعم  نآ  هب  ار  دوخ  هکنآ  رگم  دـش  یمن  فراعت  ترـضح  نآ  هب  يرطع  هاگ  چـیه  دـیوگ : یـسربط  . 105
.تسا ناسآ  شندرک  لمح  شوخ و  شیوب 

یم نآ  هب  ار  تـشگنا  رـس  درک و  یم  رطع  فرظ  رد  ار  كراـبم  تـشگنا  درک  یمن  هدافتـسا  رطع  نآ  زا  [ يرذـع تـهج  هـب   ] رگا و 
.تخیمآ

ص:58

رب انب  .تسا  هدرک  یم  لمع  يا  هنوگ  هب  یتقو  ره  رد  هک  دهد  یم  ناشن  ترضح  نآ  ندیشک  همرس  دادعت  رد  رابخا  فالتخا  ( 1 - 1
( هر فلؤم   ) .نآ صاخ  دادعت  هن  تسا  ّتنس  باوخ  ماگنه  رد  ندیشک  همرس  لصا  نیا 

( هر فلؤم   ) .دش دهاوخ  رکذ  هدنیآ  رد  مه  يا  هراپ  و  دش ، رکذ  هتشذگ  رد  يا  هراپ  تسا ، ناوارف  هراب  نیا  رد  تایاور  ( 2 - 2
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.داد یم  روخب  ار  دوخ  يرامق » دوع   » اب هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : زین  و  . 106

.دوب کشم  ترضح  نآ  دزن  اهرطع  نیرتبوبحم  دیوگ : داعملا  هریخذ  رد  . 107

یم رطع  جرخ  درک  یم  كاروخ  جرخ  هک  يرادقم  زا  شیب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 108
.دومن

.تسا لامعا  هدنسیون  ناگتشرف  هب  مارتحا  ناربمایپ و  قالخا  زا  براش  هب  ندز  رطع  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 109

رطع يرادـقم  دریگب و  ار  دوخ  ياهنخان  براش و  هعمج  ره  رد  هک  تسا  مزال  یفّلکم  ره  رب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  . 110
ار دوخ  نانز  ياه  يرسور  زا  یخرب  دوبن  وا  دزن  يرطع  دیسر و  یم  ارف  هعمج  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ  لوسر  .دنک  فرـصم 

.تشاذگ یم  دوخ  تروص  هب  دز و  یم  من  بآ  اب  تفرگ و  یم  دوب ] رطعم  هک  ]

اب هک  ار  یسابل  درک ، یمن  ادیپ  يرطع  دیسر و  یم  ارف  هعمج  زور  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : قودص  خیـش  . 111
.دیشک یم  دوخ  تروص  تسد و  هب  ار  نآ  هاگ  نآ  دیشاپ ، یم  بآ  نآ  رب  تساوخ و  یم  دوب  هدش  گنر  نارفعز 

نانز هب  لوا  دندروآ ، یم  رطع  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  يارب  رطف  دیع  زور  رد  نوچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 112
.داد یم  دوخ 

.درک یمن  در  ار  اولح  رطع و  هّیده  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  . 113

ياـه يوب  زا  و  تشاد ، تسود  ار  تاـیرطع  ترـضح  نآ  دـیوگ : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  قـالخا  رامـش  رد  یلازغ  . 114
دمآ (1). یم  شدب  شوخان 

و دمآ ، یم  شدب  یگدیلوژ  زا  و  تشاد ، یم  تسود  ار  وم  هب  ندز  نغور  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : یـسربط  . 115
.دنک یم  فرط  رب  ار  یناشیرپ  مغ و  ندز  نغور  دومرف : یم 

و دز ، یم  نغور  ار  رس  نساحم ، زا  شیپ  درک و  یم  هدافتسا  اه  نغور  عاونا  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دیوگ : زین  و  . 116
.دوش هدز  نغور  نساحم  زا  شیپ  رس  دیاب  دومرف : یم 

ص:59
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.تساهنغور نیرتهب  نغور  نیا  دومرف : یم  و  دز ، یم  نغور  هشفنب » نغور   » اب رتشیب  ترضح  نآ  دیوگ : زین  و  . 117

یم درب و  یم  ینیب  لخاد  هب  ار  نغور  هاگ  نآ  ار ، براش  دـعب  دز و  یم  نغور  ار  دوخ  ناوربا  لوا  ترـضح  نآ  دـیوگ : زین  و  . 118
.دز یم  نغور  ار  رس  يوم  سپس  دییوب ،

ریغ اب  ار  شیوخ  براـش  و  دز ، یم  نغور  ار  دوخ  ناوربا  درد ، رـس  عفر  يارب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : زین  و  . 119
.دیلام یم  نغور  دوب  هدیلام  نساحم  هب  هک  ینغور 

تاقحلم

.تسا ندرک  تفاظن  ناربمایپ  قالخا  زا  یکی  دومرف : مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  ( 88

انح اب  نارـسمه و  اب  شزیمآ  ندرک ، كاوسم  ندز ، رطع  تسا : ناربماـیپ  ننـس  زا  زیچ  راـهچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 89
.ندرک گنر 

هب ار  ترضح  نآ  رس  يوم  نساحم و  گنر  رطع ، هک  اجنآ  ات  دومن  یم  فرـصم  رطع  ناوارف  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ( 90
.داد یم  رییغت  يدرز 

ار دوخ  نساحم  راب  ود  زور  رد  اسب  و  درک . . . ، یم  بترم  هناش  اب  ار  دوخ  رس  دز و  یم  هناش  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ( 91
.داهن یم  دوخ  کشت  ریز  ار  هناش  ندز  هناش  زا  سپ  و  دز ، یم  هناش 

ّتنـس زا  رـس  يوم  رد  ندرک  زاب  قرف  هک  دـننک  تیاور  نینچ  مدرم  متفگ : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دـیوگ : تباـث  نب  ورمع  ( 92
: متفگ تسا ! ؟ ّتنس  زا  دومرف : بجعت  اب  ماما  .تسا 

هلآ هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  زگره  دومرف : ترـضح  .درک  یم  زاب  قرف  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ربماـیپ  هک  تسا  نآ  مدرم  ناـمگ 
[. دنشاب ندرک  زاب  قرف  جاتحم  هک   ] دندرک یمن  دنلب  نادنچ  ار  ناشرس  يوم  مه  ناربمایپ  درکن و  زاب  قرف 

زا هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ایآ  متفگ : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : نوراه  نب  بویا  ( 93

ص:60

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ننس  بادآ و  یبنلا : www.Ghaemiyeh.comننس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 226زکرم  هحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com


همرن ات  دش  یم  دـنلب  شرـس  يوم  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  اریز  هن ، دومرف : درک ؟ یم  زاب  قرف  دوخ  رـس  يوم  نایم 
[. دنک زاب  قرف  دهاوخب  هک  دوبن  دنلب  نادنچ  و   ] دیسر یم  شوگ 

مالّسلا مهیلع  ناربمایپ  ننس  زا  نیا  اریز  درک ، یم  عورش  رس  ولج  زا  رس  يوم  ندیشارت  ماگنه  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ( 94
.تسا

لوسر ایآ  متفگ : هن ، دومرف : تسا ؟ ّتنـس  زا  رـس  يوم  رد  ندرک  زاب  قرف  متفگ : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دـیوگ : ریـصب  وبا  ( 95
: دومرف درک ؟ زاب  ار  رس  قرف  زگره  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ 

یطیارش رد  هک  ره  دومرف : تسین ! ؟ ّتنس  زا  هک  یلاح  رد  درک  یم  زاب  قرف  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  هنوگچ  متفگ : يرآ ،
.هن ّالا  تسا و  هدرک  لمع  وا  ّتنس  هب  دنک  زاب  قرف  ترضح  نآ  دننام  دریگ و  رارق  تفرگ  رارق  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ  لوسر  هک 

یناـبرق تسب و  مارحا  هرمع  يارب  [ ترجه مشـش  لاـس  رد   ] هلآ هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  یماـگنه  دوـمرف : هنوـگچ ؟ متفگ :
هدرک دای  نآ  زا  میرک  نآرق  رد  هک  دومن  وا  هب  ار  ییایؤر  دنوادخ  دش ، هتـشاد  زاب  هکم  هب  نتفر  زا  هکم  رافک  طسوت  یلو  درب  هارمه 

رد مارحلا  دجـسم  هب  لـماک  تینما  اـب  ادـخ  تساوخ  هب  هک  دروآ  تسار  قح  هب  ار  دوخ  لوـسر  ياـیؤر  دـنوادخ  اـنامه  : » هدوـمرف و 
هیلع ّللا 

�
ه یّلص  ادخ  لوسر  ور  نیا  زا  (1) .دیشاب » هتشادن  یمیب  چیه  دیشاب و  هدنریگ  نخان  هدنشارت و  رـس  هک  یلاح  رد  دمآ  دیهاوخ 

هب دش .] دهاوخ  همظعم  هّکم  دراو  تمالـس  هب  کیدزن  هدنیآ  رد  و   ] درک دهاوخ  افو  هدومن  وا  هب  هچنآ  هب  دـنوادخ  هک  تسناد  هلآ  و 
دنوادخ هک  نانچ  دـشارتب  هرمع  ماگنه  هّکم  رد  ات  دومن  دـنلب  ار  نآ  دزن و  ار  شرـس  يوم  دوب  هتـسب  مارحا  هک  ینامز  زا  لیلد  نیمه 

يوم رگید  دیـشارت  ار  نآ  هک  هرمع  ماجنا  زا  سپ  اما  [ .درک یم  زاب  ار  رـس  قرف  وم  يدنلب  رطاخ  هب  راچان  هب  اذل  ، ] دوب هدومرف  هدـعو 
[. دشاب قرف  ندرک  زاب  هب  جاتحم  ات   ] تشاذگ یم  دنلب  ار  دوخ  رس  يوم  نامز  نآ  زا  شیپ  هن  درکن و  دنلب  ار  شرس 

 . . .یلب دومرف : تسا ؟ ّتنس  زا  رس  نساحم و  ندرک  باضخ  ایآ  مدیسرپ : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : روعا  صفح  ( 96

ص:61
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، نوخ نخان ، وم ، دننک : نفد  ار  ناسنا  ندب  ءازجا  زا  زیچ  تفه  داد  یم  روتـسد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دیوگ : هشیاع  ( 97
.نینج طقس  ماگنه  هدش  هتسب  نوخ  نادند و  ناد ، هچب  دوش ، یم  جراخ  نز  زا  ضیح  مایا  هک  يزیچ 

.تخادرپ ثحب  هب  لغب  ریز  يوم  ندیـشارت  ای  ندنک  هراب  رد  نم  اب  هرارز  هک  میدوب  هنیدم  رد  ام  دیوگ : روفعی  یبا  نب  ّللا 
�

ه دـبع  ( 98
هزاجا هتفر ، مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هناـخ  رد  هب  مه  اـب  .تسا  رتهب  نآ  ندـنک  تفگ : هرارز  تسا و  رتهب  نآ  ندیـشارت  متفگ : نم 

هب .تسا  هدیشک  هرون  شیاهلغب  ریز  تسا و  مامح  رد  ترـضح  هک  میدید  دورو  زا  سپ  .داد  هزاجا  ام  هب  ترـضح  میتساوخ و  دورو 
.دشابن زیاج  نم  يارب  دشاب و  ترـضح  نآ  صوصخم  لمع  نیا  دیاش  هن ، تفگ : تسا ؟ یفاک  ار  وت  [ ماما لمع   ] نیمه متفگ : هرارز 

: میوگ نم  تسا ، هتخادرپ  ثحب  هب  لغب  ریز  يوم  ندیـشارت  ای  ندنک  هراب  رد  نم  اب  هرارز  متفگ : دیراد ؟ یثحب  هچ  دومرف : ترـضح 
.تسا رتهب  نآ  ندنک  دیوگ : وا  تسا و  رتهب  نآ  ندیشارت 

هرون اب  نآ  هلازا  و  تسا ، رتهب  ندنک  زا  نآ  ندیشارت  هتفر ؛ اطخ  هب  ّتنس  هار  زا  هرارز  تسا و  ّتنس  قباطم  وت  نخس  دومرف : ترضح 
 . . .رتهب ندیشارت  زا 

ياـهزور رد  و  زاـس ، رّطعم  ار  دوخ  ناـیم  رد  زور  کـی  تفگ : نم  هب  لـیئربج  مبیبح  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 99
.نکم كرت  ار  نآ  زگره  هعمج 

هک اریز  ینک ، وبشوخ  ار  دوخ  هعمج  ره  هک  داب  وت  رب  یلع ، يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ( 100
.دنسیون یم  هنسح  تیارب  دوش  هدینش  وت  زا  نآ  يوب  هک  ینامز  ات  تسا و  نم  ّتنس  زا  نیا 

زاب شبحاص  هب  دییوب و  یم  ار  نآ  دش  یم  میدقت  ییوبـشوخ  هایگ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  هاگ  ره  دـیوگ : سنا  ( 101
.دنادرگ یمن  زاب  ندییوب  زا  سپ  هک  ار  شوجنزرم (1) رگم  دنادرگ ، یم 

ص:62

لاخ طخ و  تسا و  شوم  شوگ  هیبش  کیراب و  نآ  ياـهگرب  دـنلب ، ياـه  هخاـش  ياراد  وبـشوخ ، تسا  یهاـیگ  شوجنزرم : ( 1 - 1
.دننک هیبشت  نآ  هب  ار  قوشعم 
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ار شبراش  تفرگ و  یم  ار  دوخ  ياهنخان  زامن ، يارب  ندـش  جراـخ  زا  شیپ  هعمج  زور  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 102
.درک یم  هاتوک 

رتبوبحم همه  زا  ترـضح  نآ  دزن  هّیده  مادک  مدیـسرپ : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  دیوگ : ینارـصن  يدرم  ( 103
.دراد نآ  هب  يدایز  تبغر  تسا و  رتبوبحم  زیچ  همه  زا  ترضح  نآ  دزن  رطع  دنتفگ : تسا ؟

.تسا ّتنس  زا  ندب  رد  زیچ  جنپ  رس و  رد  زیچ  جنپ  دومرف : مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  ( 104

رد هچنآ  اما  تسا (1) . قاشنتـسا  هضمـضم و  رـس ، يوم  رد  ندرک  زاب  قرف  براش ، نتفرگ  ندرک ، كاوسم  تسا  رـس  رد  هچنآ  اما 
.نتفرگ تراهط  اهنخان و  نتفرگ  اه ، لغب  ریز  يوم  ندودز  مکش ، ریز  يوم  ندودز  ندرک ، هنتخ  زا : تسا  ترابع  تسا  ندب 

رس و نتسش  نارسمه ، اب  شزیمآ  تسا : زیچ  تفه  نآ  هعمج و  زور  ياهتّنس  هب  داب  امش  رب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ( 105
ندز (2). رطع  اه ، نخان  نتفرگ  براش ، نتفرگ  یمتخ ، لگ  اب  نساحم 

.تسا تیاور 102 ) رارکت  ( 106

.تسا تیاور 99 ) رارکت  ( 107

دص هعمج  زور  ریغ  رد  و  هبترم ، رازه  هعمج  زور  رد  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  نداتسرف  تاولص  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 108
 . . .تسا ّتنس  زا  هبترم 

ص:63

.ینیب نتسش  قاشنتسا : .ناهد  نتسش  هضمضم : ( 1 - 1
هدش رکذ  مه  لسغ  و  ندیـشوپ ) زیمت  سابل   ) سابل رییغت  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  هقف  باتک  رد  و  هدش ، هدرمـش  زیچ  جنپ  اجنیا  رد  ( 2 - 2

.تسا
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نآ قحاول  رفس و  رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   4

هراشا

درک (1). یم  ترفاسم  هبنشجنپ  زور  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 120

.یچیق كاوسم و  هناش ، ناد ، همرس  هنیآ ، تشاد : یمرب  دوخ  اب  ار  زیچ  جنپ  رفس  ماگنه  هب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 121

دیسر (2). یمن  رظن  هب  لسک  ناوتان و  هک  تفر  یم  هار  نانچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : سابع  نبا  . 122

.تشاد تسود  دنشاب  هتخادنا  نآ  يور  ینالاپ  طقف  هک  ار  یشوگزارد  رب  ندش  راوس  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 123

دومرف تکرح  ینم  زا  هک  ناهاگحبص  دوخ  جح  رفس  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  . 124
رعشم و نایم  هار  زا  تشگزاب  ماگنه  دمآ و  ّبض »  » هار زا 

ص:64

( فلؤم  ) .تسا ناوارف  ینعم  نیا  رد  ثیداحا  ( 1 - 1
.دیآ یم  دورف  یبیـشارس  زا  ییوگ  تشاد  لیامت  ولج  هب  یمک  نتفر  هار  ماگنه  ترـضح  نآ  هک  تشذگ  يدنچ  ثیداحا  رد  ( 2 - 2

( فلؤم )
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.تشگ یمن  زاب  هار  نامه  زا  تفر  یم  هک  یهار  زا  ترضح  نآ  یّلک  روط  هب  .تشگرب و  هفرع 

نآ هب  یـسک  هک  تشاد  یم  نایب  يروط  ار  دوخ  دصقم  دور ، گنج  هب  تساوخ  یم  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  . 125
.دربن یپ 

دش یم  ریزارس  يدنلب  زا  هاگ  ره  رفس  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 126

تفر یم  الاب  يدنلب  هب  نوچ  و  تفگ ، یم  ّللا »
�

ه ناحبس  »

.تفگ یم  ربکا » ّللا 
�

ه »

یم زامن  تعکر  ود  لزنم  نآ  رد  هکنآ  زج  درک  یمن  چوک  رگید  لزنم  هب  یلزنم  زا  رفـس  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  . 127
.دهد یهاوگ  ندناوخ  زامن  هب  میارب  ناکم  نیا  مهاوخ  یم  دومرف : یم  درازگ و 

: دندومرف یم  دندوب  رفس  مزاع  هک  ینانمؤم  اب  عادو  ماگنه  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 128

ملاس ناتیارب  ار  امـش  يایند  نید و  دروآرب ، ار  ناتتاجاح  همه  دزاس ، هجاوم  يریخ  ره  اـب  ار  امـش  دـنک ، امـش  هشوت  ار  اوقت  دـنوادخ 
.دنادرگ زاب  نم  هب  ملاس  ار  امش  درادب و 

دنوادخ مدرپس ، ادخ  هب  ار  تتناما  نید و  : » دومرف اعد  نینچ  يو  قح  رد  درک و  یظفاحادخ  يدرم  اب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 129
ادـخ لوسر  عادو  دوب  نیا  دومرف : درک و  نارـضاح  هب  ور  سپـس  .دزاـس » هجاوم  تریخ  اـب  ینک  ور  اـج  ره  و  دـنک ، وت  هشوت  ار  اوقت 

تخاس (1). یم  هناور  ییاج  هب  ار  يو  هک  هاگ  ره  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص 

دنوادـخ : » دومرف یم  دنتـشگ  یمزاب  هکم  رفـس  زا  هک  یناـسک  هب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 130
« .دنادرگ زاب  وت  هب  يا  هدرک  جرخ  هچنآ  و  دزرمایب ، ار  تهانگ  دنک ، لوبق  ار  وت  ّجح  لامعا 

ص:65

یتمالس هب  اعد  اهنآ  همه  رد  یلو  دنراد ، يدایز  تافالتخا  تسا و  فلتخم  عادو  ماگنه  رد  ترضح  نآ  ياهاعد  رد  تایاور  ( 1 - 1
( فلؤم  ) .تسا هتفهن  تمینغ  و 
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تاقحلم

( . هداتفا ملق  زا  نتم  رد  هرامش  نیا  ( ) 109)

اریز يوـش ، نوریب  رفـس  يارب  هبنـشجنپ  زور  هک  مراد  تسود  نم  دوـمرف : مارکلا  یبا  نب  دّـمحم  هب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 110
.دش یم  نوریب  زور  نیا  رد  دور  نمشد  گنج  هب  تساوخ  یم  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ  لوسر 

زا یکی  هعرق  دیق  هب  و   ] دیشک یم  هعرق  دوخ  نانز  نایم  دنک  رفس  تساوخ  یم  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ( 111
[. درب یم  هارمه  دوخ  اب  ار  نانآ 

.دنک ترفاسم  رفسمه  نودب  یسک  تشادن  تسود  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 112

دوخ اـب  ار  شیوـخ  هشوـت  داز و  دـنور  رفـس  هب  یهورگ  نوـچ  هک  تسا  ّتنـس  زا  دوـمرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوـسر  ( 113
.دوب دهاوخ  نانآ  یقلخ  شوخ  یمرگلد و  یشوخلد و  ببس  راک  نیا  اریز  دنرادرب ،

( ، دنز نغور  ار  دوخ  يوم  رـس و  هک   ) نغور هشیـش  دوبن : ادج  وا  زا  زیچ  دنچ  اهترفاسم  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ( 114
یم ار  شسابل  رفس  رد  ترـضح  نآ  .شفک و  یمرچ  دنب  یـشافک ، شفرد  یطایخ ، نزوس  خن و  هناش ، كاوسم ، یچیق ، ناد ، همرس 

.دز یم  هنیپ  ار  دوخ  شفک  تخود و 

یم اج  زا  نتـساخرب  ماگنه  هکنآ  زج  درک  یمن  رفـس  دصق  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  هاگ  چیه  دیوگ : کلام  نب  سنا  ( 115
هطقن نابیتشپ و  وت  منز ، یم  گـنچ  وت  تمحر  نماد  هب  و  مروآ ، یم  يور  وت  يوس  هب  و  منک ، یم  رفـس  وت  يراـی  هب  ایادـخ  : » تفگ

.ینم دیما 

اوقت ایادخ ، .نک  تیافک  یناد  یم  نم  زا  رتهب  دوخ  وت  هک  هچنآ  مرامش و  یمن  مهم  هچنآ  تسا و  مهم  میارب  هچنآ  رد  ارم  ادنوادخ ،
.دش یم  نوریب  رفس  يارب  دناوخ و  یم  ار  اعد  نیا  زاس . » هجاوم  ریخ  اب  ارم  منک  ور  وس  ره  هب  و  زرمایب ، ار  مهانگ  نک و  نم  هشوت  ار 

ص:66
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یم دوخ  تعرس  رب  دیـسر  یم  يروانهپ  هار  هب  نوچ  دومیپ و  یم  هار  عیرـس  اه  ترفاسم  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ( 116
.دوزفا

تفرگ یم  ار  وا  تسد  دنک  عادو  يرفاسم  اب  تساوخ  یم  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 117
( . درک یم  اعد  وا  قح  رد  تشاد  رظن  رد  هچنآ  هب  سپس  )

نآ رب  تشاد ، رارق  يزیت  كون  نهآ  نآ  هت  هک  تشاد  ییاـصع  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوـسر  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 118
شزاـمن میرح  اـت   ] داـهن یم  دوخ  ولج  زاـمن  رد  درب و  یم  هارمه  ار  نآ  اهرفـس  رد  ]و  ناـبرق رطف و   ] دـیع ياـهزور  درک و  یم  هیکت 

[. دشاب

تسا (1). ناربمایپ  ّتنس  نمؤم و  هناشن  نتشادرب  اصع  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 119

.تسا مالّسلا  مهیلع  ناربمایپ  قالخا  زا  ندرک  هیکت  اصع  رب  ( 120

.دشاب هدمآ  رب  زور  هک  یماگنه  رگم  تشگ  یمن  زاب  رفس  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : کلام  نب  بعک  ( 121

رد شریس  رتشیب  دیاب  و  دشاب ؛ هدش  مرگ  يرادقم  اوه  هک  یماگنه  رگم  دیاین  دورف  تحارتسا  يارب  رفاسم  هک  تسا  نآ  ّتنـس  ( 122
.دشاب بش 

رـس ریز  ار  تسد  قاس  درک و  یم  زارد  ار  شتـسد  دیباوخ  یم  بش  لوا  هاگ  ره  اهرفـس  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ( 123
.داهن یم  تسد  فک  يور  ار  شکرابم  رس  درک و  یم  دنلب  ار  شتسد  دیباوخ  یم  بش  رخآ  رد  هاگ  ره  .داهن و  یم 

.دشاب هبنشجنپ  زور  رفس  زاغآ  دننک و  تکرح  دوز  حبص  لزانم  زا  هک  تسا  نآ  ّتنس  ( 124

.تسا ّتنس  زا  نآ  لاثما  بآ و  کشم  ندرب  هارمه  اهرفس  رد  ( 125

ص:67

رفـس هدامآ  يو  هک  تسا  نآ  هناشن  نمؤم  نتفرگ  تسد  هب  اصع  و  تسا ، نتفر  رفـس  هناشن  نتفرگ  تسد  هب  اـصع  دـنا : هتفگ  ( 1 - 1
راهظا يارب  اصع  نتفرگ  تسد  هب  تسا و  فعـض  هناشن  نتـشاد  اـصع  هکنآ  اـی  .تسا  هدـید  هیهت  ار  نآ  هشوت  داز و  تسا و  ترخآ 

.تسا ربکت  نتساک  ورف  عضاوت و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ننس  بادآ و  یبنلا : www.Ghaemiyeh.comننس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 226زکرم  هحفص 77 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9310/AKS BARNAMEH/#content_note_67_1
http://www.ghaemiyeh.com


راب هس  دیسر  یم  نیمز  زا  ییدنلب  ره  هب  تشگ  یمزاب  جح  رفس  ای  گنج  زا  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 126

: دناوخ یم  ار  اعد  نیا  تفگ و  یم  ربکا » ّللا 
�

ه »

.ریدق ءیش  ّلک  یلع  وه  و  تیمی ، ییحی و  دمحلا ، هل  کلملا و  هل  هل ، کیرش  هدحو ال  ّللا 
�

ه ّالا  هلا  ال 

هناگی و هک  تسین  ّللا 
�

ه زج  يدوبعم   » .هدحو بازحالا  مزه  و  هدبع ، رصن  و  هدعو ، ّللا 
�

ه قدص  .نودماح  اّنبر  نودجاس  نودباع  نوبئآ 
يوس هب  هدندرگ  زاب  ام  .تساناوت  يزیچ  ره  رب  دناریم و  یم  دنک و  یم  هدنز  تسوا ، هژیو  شیاتـس  ییاورنامرف و  تسا ، کیرـش  یب 

.میتسه نامراگدرورپ  هدنیاتس  هدننک و  هدجس  رگشتسرپ و  و  نامراگدرورپ ،

« .تسکش مه  رد  ار  رفک  بازحا  ییاهنت  هب  دوخ  داد و  يرای  ار  شا  هدنب  درک ، افو  شا  هدعو  هب  دنوادخ 

دناوخ یم  زامن  تعکر  ود  تفر و  یم  دجسم  هب  تسخن  تشگ  یمزاب  رفـس  زا  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ( 127
.دمآ یم  رد  هناخ  هب  سپس 

ص:68
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سابل رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   5

هراشا

.نآ لاثما  هّبج و  نهاریپ و  ابع و  شوپور و  زا  دیشوپ  یم  تشاد  یسرتسد  هک  یسابل  عون  ره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 131
رد ار  ناتناگدرم  دیناشوپب و  دیفس  ار  دوخ  ناگدنز  دومرف : یم  و  دوب ، دیفـس  شیاهـسابل  رتشیب  و  دمآ ، یم  شـشوخ  زبس  سابل  زا  و 
هب نوچ  هک  تشاد  سدنس (1) زا  ییابق  .دیشوپ و  یم  راد  هیال  سابل  گنج  ریغ  رد  هچ  گنج و  رد  هچ  ترضح  نآ  .دینک  نفک  نآ 

.دومن یم  هولج  ابیز  هتفر  مه  يور  تشاد و  هبلغ  شترضح  يور  يدیپس  رب  نآ  زبس  گنر  درک  یم  نت 

یم اپ  قاس  فصن  ات  دوب و  رت  هاتوک  نآ  زا  درک  یم  نت  هب  هک  یـشوپور  و  دوب ، اهاپ  كزوق  يالاب  ات  ترـضح  نآ  ياهـسابل  يدـنلب 
نارفعز اب  هک  تشاد  یشوپور  ترضح  نآ  .دوشگ  یم  ار  نآ  زامن  ریغ  زامن و  لاح  رد  اسب  تسب و  یم  ار  رمک  نایم  هشیمه  .دیـسر 

تعامج زامن  مدرم  اب  ششوپ  کی  نامه  اب  هک  اسب  دوب و  هدش  گنر 

ص:69

مارح نادرم  يارب  صلاـخ  مشیربا  ندیـشوپ  اریز  تسا ، صلاـخان  مشیربا  روظنم  اـجنیا  رد  .فیطل و  مشیربا  اـبید و  سدنـس : ( 1 - 1
.تسا
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.تشاد نت  هب  ابع  کی  اهنت  یهاگ  .تشازگ و  یم 

تـشاد هماج  ود  .مشوپ و  یم  ناگدنب  سابل  ما و  هدنب  نم  دومرف : یم  دیـشوپ و  یم  ار  نآ  هک  تشاد  يراد  هلـصو  هنهک  يابع  زین  و 
ياهـسابل نودـب  شوپور  کی  طـقف  هک  اـسب  .دیـشوپ و  یم  هعمج  ریغ  رد  هک  يرگید  ياهـسابل  زا  ریغ  هعمج ، ياـهزور  صوصخم 

.دـناوخ و یم  زامن  اه  هزانج  رب  مدرم  اب  سابل  نامه  اـب  دز و  یم  هرگ  دوخ  هناـش  ود  ناـیم  ار  نآ  فرط  ود  و  درک ، یم  نت  هب  رگید 
نیا دناوخ و  یم  زامن  دوخ  هناخ  رد  نآ  اب  دنکفا و  یم  شود  رب  تسار  پچ و  زا  ار  نآ  دـیچیپ و  یم  دوخ  هب  ار  شوپور  نامه  اسب 
يور هب  ار  هچراپ  فرط  کی  دـناوخ ، یم  بش  زامن  رازا  نامه  رد  یهاگ  .دوب  هدرک  تعماجم  نآ  رد  زور  نامه  رد  هک  دوب  یـسابل 

.دناوخ یم  زامن  نآ  رد  بیترت  نیا  هب  تخادنا و  یم  دوخ  نانز  زا  یضعب  يور  هب  ار  شرگید  فرط  دوخ و 

: دومرف دش ؟ هچ  هایس  يابع  نآ  تیادف ! مردام  ردپ و  تفگ : هملس  ّما  .دیـشخب  یـسک  هب  هک  تشاد  یگنر  هایـس  يابع  ترـضح  نآ 
.مدیدن ابع  نآ  یهایس  رب  امش  يدیفس  زا  رتابیز  يزیچ  زگره  تفگ : هملس  ّما  .مدناشوپ  [ يا هنهرب  هب   ] ار نآ 

.دناوخ یم  رهظ  زامن  ام  اب  دوب  هدز  هرگ  [ ندرگ تشپ   ] ار نآ  فرط  ود  هک  يا  هفیطق  رد  ترضح  نآ  اسب  دیوگ : سنا 

زا رتهب  اه  همان  ندرک  رهم  دومرف : یم  و  درک ، یم  رهم  ار  اـه  هماـن  رتشگنا  ناـمه  اـب  و  .درک . .  یم  تسد  هب  رتشگنا  ترـضح  نآ  و 
.تسا تمهت  کش و  داجیا 

دوخ يولج  تشاد و  یم  رب  رس  زا  ار  نآ  یهاگ  .همامع و  نودب  هاگ  همامع و  ریز  هاگ  تشاذگ ، یم  رس  هب  هالک  بش  ترـضح  نآ 
يا همامع  .تسب  یم  یناشیپ  رـس و  رب  ار  لاش  تشادن و  همامع  اسب  .دـناوخ و  یم  زامن  نآ  يوس  هب  داهن و  یم  زامن  میرح  ناونع  هب 
ّللا

�
ه یّلـص  ربمایپ  دمآ و  یم  همامع  نآ  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  اسب  .دیـشخب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  نآ  باحـس و  مان  هب  تشاد 

.دمآ امش  دزن  باحس  رد  یلع  دومرف : یم  هلآ  هیلع و 

: دناوخ یم  نینچ  دیشوپ و  یم  تسار  فرط  زا  ار  سابل  هشیمه 

يّذلا ّلل 
�

ه دمحلا 
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ار مهاگمرش  نآ  اب  هک  دیناشوپ  يا  هماج  نم  رب  هک  ار  ییادخ  شیاتس  ساپس و   » ساّنلا یف  هب  لّمجتا  و  یتروع ، هب  يراوا  ام  یناسک 
.دروآ یم  نوریب  پچ  تمس  زا  دروآ  یم  رد  ار  سابل  نوچ  و  .موش » رهاظ  مدرم  نایم  رد  هتسارآ  مناشوپب و 

يارب طقف  ار  دوخ  هنهک  سابل  هک  تسین  یناملـسم  چـیه  دومرف : یم  داد و  یم  ریقف  هب  ار  هنهک  ياهـسابل  دیـشوپ ، یم  ون  سابل  نوچ 
هدنشخب هاوخ  تسا ، ریقف  نت  رب  سابل  نآ  هک  ینامز  ات  دوب  دهاوخ  دنوادخ  ریخ  هانپ و  رد  هکنآ  رگم  دناشوپب  يریقف  هب  ادخ  ياضر 

.هدرم ای  دشاب  هدنز  سابل 

.دوب بجو  کی  عارذ و  کی  دودح  نآ  ضرع  عارذ و  ود  دودح  نآ  لوط  دوب و  هدش  رپ  امرخ  فیل  اب  هک  تشاد  تسوپ  زا  یکشت 
زیچ هکنآ  نودـب  ریـصح  يور  زین  .دـنتخادنا و  یم  ترـضح  نآ  ریز  هب  هدرک  ات  ود  ار  نآ  تفر  یم  اـج  ره  هک  تشاد  ییاـبع  زین  و 

.دیباوخ یم  دزادنیب  دوخ  ریز  يرگید 

هک شریشمش  مان  و  باقع ، شمچرپ  مان  .دومن  یم  يراذگمان  ار  دوخ  ثاثا  هحلسا و  نایاپراهچ و  هک  دوب  نیا  بانج  نآ  قالخا  زا 
.دوب بیضق  بوسر و  مذخم ، شرگید  ياهریشمش  مان  و  راقفلا ، وذ  دش  یم  رضاح  اهگنج  رد  نآ  اب 

هبعج و  موتک ، شناـمک  .دوب  نآ  رد  هرقن  هقلح  هس  دوب و  مرچ  زا  تسب  یم  هک  يدـنبرمک  و  دوـب ، هتـسارآ  هرقن  هب  شریـشمش  هضبق 
، روفعی ششوگزارد  و  لدلد ، شرتسا  مان  .دنتفگ و  یم  ءابضع  نآ  هب  هک  دوب  يوصق  ترـضح  نآ  رتش  مان  .تشاد  مان  روفاک  شریت 

.دوب هنیع  دیماشآ  یم  نآ  ریش  زا  هک  يدنفسوگ  و 

هک ار  دوخ  لاسدرخ  ناکدوک  مدرم  و  دیـشون ، یم  نآ  زا  تفرگ و  یم  وضو  نآ  بآ  اـب  هک  تشاد  لافـس  زا  ییوبـس  ترـضح  نآ 
هاگ نآ  دوش ، اهنآ  عنام  یـسک  هکنآ  نودب  دندش  یم  ترـضح  نآ  لزنم  لخاد  نانآ  دنداتـسرف و  یم  دـندیمهف  یم  ار  دـب  بوخ و 

.دندیلام یم  دوخ  ندب  تروص و  رب  كّربت  يارب  دندیماشآ و  یم  دنتفای  یم  یبآ  وبس  نآ  رد  رگا 
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.دیچیپ یم  شرس  هب  رود  جنپ  ای  رود  هس  هک  دوب  يا  هزادنا  هب  ترضح  نآ  همامع  هک  هدش  تیاور  . 132

.دناوخ یم  زامن  نآ  رد  تسب و  یم  رس  هب  هک  تشاد  یهایس  همامع  ترضح  نآ  هک  تسا  تیاور  . 133

مان هب  تشاد  یهرز  و  .داهن . .  یم  رـس  هب  هار  هار  ياه  هالک  بش  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 134
 . . .تشپ رد  ات  ود  ولج و  رد  یکی  دوب ، هرقن  زا  هقلح  هس  ياراد  هک  لوضفلا  تاذ 

يدیفـس رب  نآ  هایـس  طوطخ  هک  تهج  نآ  زا  هرمن  اما  دیچیپ ، یم  دوخ  هب  هرمن (1) هلمش و  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  . 135
.دومن یم  ابیز  وا  مادنا  رب  تفرگ  یم  رارق  ترضح  نآ  نایامن  ياهمدق  اهقاس و 

.دناوخ یم  زامن  داشگ  سابل  کی  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 136

و دیـشوپ ، یم  زامن  لاح  رد  طـقف  هک  تشاد  هایـس ) یمـشپ  ياـبع  ( ) هار هار  هماـج   ) درب ود  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  . 137
.داد یم  روتسد  نآ  هب  دومن و  یم  بیغرت  تفاظن  هب  ار  شتما 

تیب لها  ام  سابل  دوب و  هبنپ  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  سابل  هک  دیـشوپب  هبنپ  سابل  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  . 138
.تسا هبنپ  زا  زین 

نییوم و سابل  ترضح  نآ  .دوب و  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  سابل  نآ  هک  دیـشوپب  هبنپ  سابل  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 139
دش (2). یم  ادیپ  یترورض  تلع و  هکنآ  رگم  دیشوپ  یمن  نیمشپ 

بّالق نآ  رس  رد  هک  هدش  یغابد  مرچ  زا  تشاد  يدنبرمک  ترضح  نآ  . 140
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زا هعطق  هس  هب  هک  تشاد  یحدـق  ترـضح  نآ  زین  .دوب و  نآ  رد  يا  هرقن  هقلح  هس  نینچمه  .دوب و  هرقن  زا  شرگید  فرط  تشاد و 
.دوب هدش  هدز  دنب  هرقن 

هقلح اب  زین  ود  نآ  نیب  ام  دوب و  هرقن  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ریـشمش  هضبق  فالغ و  هت  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 141
.دوب نّیزم  هرقن  زا  ییاه 

نآ رب  دوب و  يزیت  كون  نهآ  نآ  هت  رد  هک  تشاد  ییاـصع  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  . 142
.تشاذگ یم  دوخ  يولج  زامن  رد  درب و  یم  دوخ  اب  ار  نآ  نابرق  دیع  رطف و  دیع  ياهزور  درک و  یم  هیکت 

.دوب هرقن  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  رتشگنا  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 143

.دوب هنوگ  نیمه  زین  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  رتشگنا  دشاب و  درگ  دیاب  رتشگنا  نیگن  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 144

هلآ هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  رتشگنا  نیگن  شقن  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 145

.دوب هّللا »  لوسر  دّمحم  » 

یکی رب  هک  تشاد  رتشگنا  ود  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 146

يرگید رب  و  ّللا »
�

ه لوسر  دّمحم  ّللا ،
�

ه ّالا  هلا  «ال 

.دوب هدش  شقن  ّللا »
�

ه قدص  »

مهیلع ناماما  ریاس  نیسح و  ماما  نسح ، ماما  نانمؤم ، ریما  هلآ ، هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  . 147
.دندرک یم  تسار  تسد  هب  رتشگنا  مالّسلا 

كدنا اب  ار  ترضح  نآ  متاخ  شقن  زین  هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ندرک  تسار  تسد  هب  رتشگنا  یفاک  رد  ینیلک  ّفلؤم :
یلع و هک  هدرک  تیاور  ینیلک  زین  .دنا و  هدرک  لقن  ار  اه  نامه  زین  نارگید  دوخ و  ياهباتک  رد  قودص  خیش  هدرک و  لقن  یفالتخا 

اریز دنرادن ، تافانم  مه  اب  تایاور  نیا  یلو  دندرک  یم  پچ  تسد  هب  رتشگنا  مالّسلا  مهیلع  دعب  ناماما  زا  یخرب  نیـسح و  نسح و 
الثم  ) هتشاد ییاضتقا  نینچ  فلتخم  ياهنامز  هکنآ  ای  تسا ، زیاج  ندرک  اهتسد  زا  کی  ره  هب  رتشگنا  هک  دننک  نایب  دنتـساوخ  یم  ای 

پچ تسد  هب  رتشگنا  هک  هدشن  تیاور  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمایپ  هراب  رد  اما  دندرک . ) یم  پچ  تسد  هب  رتشگنا  هّیقت  يور  زا 
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رتشگنا ینامز  كدنا  زج  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر   » هک هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  رد  هتبلا  .دشاب  هدرک 
لاـح ره  هب  دومن . ) كرت  ار  نآ  سپـس  درک و  پچ  تسد  هب  رتـشگنا  یمک  تدـم  هک  هدوب  نآ  روـظنم  دـیاش  هک  « ) درکن تسد  هب 

.تسا ترضح  نآ  رتشگنا  فاصوا  زا  یخرب  نایب  باتک  نیا  رد  ام  روظنم 

.دننک یم  نت  هب  راولش  زا  شیپ  ار  نهاریپ  ناربمایپ  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  . 148

تاقحلم

يور منک ، یم  نت  هب  نشخ  ربز و  سابل  نم  رذ ، ابا  يا  دومرف : رذ  وبا  هب  دوخ  ياهشرافس  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 128
فیدر رد  زین  ار  يرگید  موش و  یم  راوس  نـالاپ  یب  غـالا  رب  و  مسیل ، یم  ندروخ  اذـغ  زا  سپ  ار  دوـخ  ناتـشگنا  منیـشن ، یم  نیمز 

.تسین نم  زا  دنادرگ  يور  نم  ّتنس  زا  هک  ره  سپ  منک ، یم  راوس  دوخ 

رد و  داهن ، یم  رس  هب  دوب  هار  هار  دیفـس و  هک  یهالک  بش  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 129
.تشاد دننام  شوگ  ود  هک  یهالک  گنج 

، هماـمع زیچ : هس  رگم  تشاد  تهارک  هایـس  كاـشوپ  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 130
.ابع شفک و 

رد ماـگنه  و  دـننک ، شفک  رد  ار  تسار  ياـپ  لوا  ندیـشوپ  شفک  ماـگنه  هک  تسا  ّتنـس  زا  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 131
.دنروآ رد  ار  پچ  ياپ  لوا  ندروآ 

یم رت  تحار  امـش  ياهاپ  مه  اریز  دـیروآ ، رد  اپ  زا  ار  دوخ  ياهـشفک  ندروخ  اذـغ  ماگنه  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 132
.تسا ییوکین  ّتنس  مه  دوش و 

.تسا ّتنس  زا  درز  نیلعن  هایس و  شفک  ندیشوپ  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 133

.تسا ناربمایپ  كاشوپ  زا  ناتک  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 134

.تشاد تهارک  گنر  خرس  سابل  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 135
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.دنتفگ یم  ّنک (1) ار  نآ  هک  تشاد  يا  همیخ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 136

رد .داهن  یم  رس  رب  ار  باحس »  » همامع دیشوپ و  یم  ار  دوخ  گنر  خرـس  درب  هعمج  زور  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ( 137
، ناد همرس  جاع ، هناش  هک  تشاد  يا  هبعج  ترضح  نآ  .دش  همّظعم  هکم  دراو  دوب  هتـسب  رـس  رب  هک  یهایـس  همامع  اب  هکم  حتف  زور 
ینامی و ربز  شوپور  کـی  تفر  اـیند  زا  هک  یماـگنه  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادـخ  لوسر  .داـهن . .  یم  نآ  رد  ار  شکاوسم  یچیق و 

نآ ربنم  .دوب  هدرک  ادها  ار  نآ  هرارز  نب  دعـسا  هک  دوب  یتخت  ترـضح  نآ  يارب  .تشاد  نت  رب  دنتفگ  یم  هدـبلم »  » نآ هب  هک  ییابع 
لالب تشادـن و  هرانم  شدجـسم  .دوب  هتخاس  نومیم  مان  هب  دوخ  راّجن  مالغ  طسوت  ینز  هک  دوب  ءافرط »  » بوچ زا  هّلپ و  هس  ترـضح 

.تفگ یم  ناذا  نیمز  يور 

نآ دوب و  هدش  گنر  وبشوخ  یهایگ  اب  هک  تشاد  یشوپور  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 138
.تشاذگ یم  رثا  ترضح  ندب  رب  نآ  گنر  دیشوپ و  یم  هناخ  رد  ار 

.میشوپ یم  گنر  درز  سابل  هناخ  رد  ام  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 139

ص:75

هانپ رس  ینعی  ( 1 - 1
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نکسم رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   6

هراشا

.داهنن یتشخ  يور  رب  یتشخ  هک  یلاح  رد  تفر  ایند  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 149

.تسا ناربمایپ  سلاجم  اهدجسم  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 150

زور دور  نوریب  هناخ  زا  ناتـسبات  يامرگ  رد  تساوخ  یم  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ربمایپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 151
.تشگ یمزاب  هناخ  هب  هعمج  زور  ددرگ  زاب  هناخ  هب  ناتسمز  يامرس  رد  تساوخ  یم  هاگ  ره  و  تفر ، یم  هبنشجنپ 

درک و یم  بلط  بآ  فرظ  دش  یم  هناخ  دراو  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمایپ  دیوگ : مالّسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  . 152
.تفر یم  باوخ  رتسب  هب  سپس  تشازگ ، یم  هاتوک  زامن  تعکر  ود  تساخ و  یم  رب  هاگ  نآ  تفرگ ، یم  وضو  زامن  يارب 

دزن (1). نوخیبش  نمشد  رب  زگره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 153

ص:76

هاگودرا ای  لزنم  رد  نمشد  هک  ماگنه  بش  ص )  ) ربمایپ هاگ  چیه  هک  تسا  نآ  هناخ  نکسم و  بادآ  اب  ثیدح  نیا  تبسانم  ( 1 - 1
.درک یمن  هلمح  وا  رب  تسا  باوخ 
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تاقحلم

شبحاص ناویح  نیا  تسادخ ؛ نمشد  نآ  نمشد  تسا و  نم  تسود  دیفس  سورخ  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ( 140
دوخ هناخ  رد  اهبـش  ار  نآ  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ ) سنا   ) .دـنک یم  ینابـساپ  ار  ناگیاسمه  زا  هناخ  تفه  ات  ار و 

.تشاد یم  هاگن 

تریغ زامن ، تاقوا  نتخانش  دراد : دوجو  ناربمایپ  تافص  زا  تفص  جنپ  دیفـس  سورخ  رد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ( 141
.رسمه اب  شزیمآ  ترثک  تعاجش و  تواخس ، هنادرم ،

اب ّنج  ناهیفـس  اریز  دش ، یم  يرادـهگن  يرتوبک  نآ  رد  هکنآ  رگم  دوبن  يربمایپ  چـیه  هناخ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 142
.دنرادن يراک  هناخ  لها  هب  دننک و  یم  يزاب  اهنآ  اب  دشاب  هناخ  رد  رتوبک  یتقو  اما  دنراذگ ، یم  رس  هب  رس  هناخ  ياه  هچب 

.دوب گنر  خرس  رتوبک  تفج  کی  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  هناخ  رد  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 143

.دوش کیرات  هناخ  دراو  غارچ  نودب  هک  تشاد  تهارک  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 144

هناخ زا  شجورخ  لوخد و  ناتـسمز  رد  هک  تشاد  تسود  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 145
.دشاب هعمج  بش  رد 

.ینیشنب هلبق  هب  ور  يدش  دجسم  دراو  نوچ  هک  تسا  ّتنس  زا  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ( 146

لوسر اریز  دینکن ، یـشاقن  [ نارادـناج تروص  تاناویح و  ياه  سکع  اب   ] ار اه  هناخ  فقـس  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 147
.تشاد تهارک  راک  نیا  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ 

ص:77
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باوخ رتسب  ندیباوخ و  رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   7

هراشا

ود ار  ابع  نامه  یبش  .دوب  هدش  رپ  امرخ  فیل  اب  هک  تسوپ  زا  شیاکتم  دوب و  ابع  کی  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  رتسب  . 154
روتسد سپ  نآ  زا  .تشاد  زاب  [ بش  ] زامن زا  ارم  بشید  رتسب  نیا  دومرف : دش  رادیب  حبص  نوچ  .دنتخادنا  ترـضح  نآ  ریز  هدرک ، ات 

هک تشاد  ییابع  زین  .دوب و  هدش  رپ  امرخ  فیل  زا  هک  تشاد  تسوپ  زا  يرگید  زادناریز  .دـنزادنا و  هیال  کی  ار  وا  زادـناریز  ات  داد 
.دنتخادنا یم  ترضح  نآ  ریز  هدرک  ات  ود  ار  نآ  درک  یم  ناکم  لقن  اج  ره  هب 

.دشاب وا  ریز  يرگید  زادناریز  هکنآ  نودب  دیباوخ  یم  ریصح  يور  یهاگ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 155

داتفا و یم  نیمز  رب  هکنآ  رگم  دشن  رادیب  باوخ  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  هاگ  چـیه  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 156
.درک یم  هدجس  دنوادخ  ربارب  رد 

ص:78
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تاقحلم

.دنباوخ یم  تشپ  رب  زابقاط  مالّسلا  مهیلع  ناربمایپ  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ( 148

نارفعز ای  سرو  نیگنر  وبـشوخ و  هایگ  اب  هک  دنتـشاد  زادناور  کی  یگمه  تشاد و  نز  هن  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ( 149
.دوش شخپ  شیوب  ات  دش  یم  هدز  من  دنداتسرف و  یم  وا  هناخ  هب  ار  نآ  دیسر  یم  هک  کی  ره  تبون  دوب ؛ هدش  گنر 

تسا نتفرگ  رارق  قح  تمحر  ضرعم  رد  راگدرورپ و  يدونشخ  یتسردنت و  ببس  يراد  هدنز  بش  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 150
.تسا ناربمایپ  هویش  قالخا و  هب  کّسمت  و 

: تفگ یم  تفر  یم  باوخ  رتسب  هب  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 151

تساخ یم  رب  باوخ  زا  نوچ  و  مریم . ) یم  وت  مان  هب  مدرگ و  یم  هدنز  وت  مان  هب  ادنوادخ ،  ) توما کمساب  و  ییحا ، کمساب  مهّللا 
: تفگ یم 

سپ همه  درک (1)و  هدنز  ندناریم  زا  سپ  ارم  هک  ار  يادخ  شیاتـس  ساپـس و   ) روشّنلا هیلا  ینتاما و  ام  دعب  ینایحا  يّذلا  ّلل 
�

ه دـمحلا 
( . دنوش یم  روشحم  هدنز و  وا  يوس  هب  گرم  زا 

هب نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  هک  مهدن  ربخ  ار  امـش  ایآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : ناورم  نب  دّمحم  ( 152
.دییامرفب ارچ ، متفگ : نم  تفگ ؟ یم  هچ  تفر  یم  باوخ  رتسب 

: تفگ یم  دناوخ و  یم  یسرکلا  هیآ  ترضح  نآ  دومرف :

توغاط زا  و  مراد ، نامیا  ادـخ  هب  ادـخ ، مان  هب   ) یتظقی یف  یمانم و  یف  ینظفحا  ّمهّللا  توغاّـطلاب ، ترفک  و  ّللاـب ،
�

ه تنمآ  ّللا ،
�

ه مسب 
( . امرف ظفح  يرادیب  باوخ و  رد  ارم  ادنوادخ  مرازیب ،

يور مه  داهن و  یم  رس  ریز  دوب  هدش  رپ  امرخ  فیل  زا  هک  تسوپ  زا  ار  یـشلاب  تاقوا  رتشیب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ( 153
.تسشن یم  نآ 

: تفگ یم  دید  یم  یکانلوه  باوخ  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 154

يّذلا ّللا 
�

ه وه 

ص:79

.تسا هدمآ  هیآ 42  رمز  هروس  رد  هک  نانچ  تسا  هدش  ریبعت  گرم  هب  باوخ  زا  ثیدح  نیا  رد  ( 1 - 1
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: تفگ یم  تساخ  یم  رب  بش ]  ] زامن يارب  نوچ  و  درادن . ) کیرش  هک  تسا  ییادخ  وا   ) هل کیرش  ال 

و ّنهیف ، نم  ضرالا و  تاوامّـسلا و  ّبر  ّلل 
�

ه دمحلا  و  ضرالا ، تاوامّـسلا و  مّویق  ّلل 
�

ه دمحلا  و  ضرالا ، تاوامّـسلا و  رون  ّلل 
�

ه دـمحلا 
کیلع و  تنمآ ، کب  و  تملـسا ، کل  ّمهّللا  .ّقح  هعاّسلا  و  ّقح ، راـّنلا  و  ّقح ، هّنجلا  و  ّقحلا ، كؤاـقل  و  ّقحلا ، کـلوق  و  ّقحلا ، تنا 

، یهلا تنا  .تنلعا  ام  تررـسا و  ام  و  ترّخا ، ام  تمّدق و  ام  یل  رفغاف  تمکاح ، کیلا  و  تمـصاخ ، کب  و  بینا ، کیلا  و  تلّکوت ،
اهنامـسآ و هدنراد  اپرب  هک  ار  يادخ  شیاتـس  ساپـس و  .تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رون  هک  ار  يادخ  شیاتـس  ساپـس و   ) تنا ّالا  هلا  ال 

.دـنرب یم  رـس  هب  اـهنآ  رد  هک  تسا  یناگدـیرفآ  همه  نیمز و  اهنامـسآ و  راـگدرورپ  هک  ار  يادـخ  شیاتـس  ساپـس و  .تسا  نیمز 
، مدروآ نامیا  وت  هب  و  مدش ، وت  میلـست  ادنوادخ  .تسا  قح  تمایق  خزود و  تشهب و  وت و  رادید  وت و  راتفگ  و  یّقح ، رب  وت  ادنوادخ 

سپ مدومن ، يرواد  وت  يوس  هب  و  مدرک ، زیتس  هزرابم و  نمـشد  اب  وت  يورین  هب  و  مدرگ ، یمزاب  وت  يوس  هب  و  مدومن ، لکوت  وت  رب  و 
( . تسین يدوبعم  وت  زج  ینم ، يادخ  وت  زرمایب ، ارم  راکشآ  ناهن و  هدنیآ و  هتشذگ و  ناهانگ 

درک (1). یم  كاوسم  وضو  زا  شیپ  هاگ  نآ 

فک رب  تروص  نتـشاد ، تراهط  مینک : یم  تاعارم  ار  زیچ  هد  ندـیباوخ  ماگنه  تیب  لها  ام  دومرف : مالّـسلا  هیلع  يداه  ماـما  ( 155
هبترم هس  یس و  نداهن ، تسار  تسد 

هبترم هس  یس و  ّللا ، 
�

ه ناحبس 

هبترم راهچ  یس و  و  ّلل ، 
�

ه دمحلا 

هیآ یـسرکلا و  هیآ  دمح و  هروس  ندـناوخ  دریگ ، رارق  هلبق  هب  ور  ناماهتروص  هک  يا  هنوگ  هب  ندـیباوخ  هلبق  هب  ور  نتفگ ، ربکا  ّللا 
�

ه
.تسا هتفرگ  دوخ  بش  نآ  زا  ار  دوخ  هرهب  دنک  نینچ  هک  ره  سپ  (2)و (3) . .هّللا . .  دهش 

ص:80

.دمآ دهاوخ  اهاعد  باب  رد  ادخ  تساوخ  هب  هک  تسه  ندش  رادیب  باوخ و  ماگنه  يارب  يرگید  ياهاعد  ( 1 - 1
.18/ نارمع لآ  ( 2 - 2

.هدشن رکذ  مهد  دروم  تسا و  دروم  هن  اهنیا  ( 3 - 3
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.تسا تیاور 152 ) رارکت  ( 156

.تسامش ربمایپ  ّتنس  زا  نآ  هک  بش ، زامن  هب  داب  امش  رب  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 157

ص:81
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دنزرف تیبرت  ییوشانز و  رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   8

هراشا

یم ترـضح  نآ  هک  اریز  تسا ، هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ّتنـس  جاودزا  هک  دـینک ، جاودزا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 157
.تسا جاودزا  نم  ّتنس  هلمج  زا  دنک ، يوریپ  نم  ّتنس  زا  دراد  تسود  هک  ره  دومرف :

اب دایز  شزیمآ  ندـب و  دـیاز  ياهوم  ندودز  ندز ، رطع  تسا : ناربماـیپ  ّتنـس  زا  زیچ  هس  دومرف : مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  . 158
.نارسمه

رد ندیباوخ  زور و  رد  ندروخ  اذغ  نانز ، اب  شزیمآ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمایپ  باحصا  زا  یهورگ  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  . 159
يوس هب  ترـضح  نآ  داد ، ربـخ  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  ار  عوضوم  نیا  هملـس  ّما  .دـندوب  هدرک  مارح  دوـخ  رب  ار  بش 

یم بش  رد  و  مروخ ، یم  اذغ  زور  و  منک ، یم  شزیمآ  نانز  اب  نم  هکنآ  اب  دیا  هدش  تبغر  یب  نانز  هب  ایآ  دومرف : دـمآ و  باحـصا 
تسین (1). نم  زا  دنادرگ  يور  ّتنس  زا  هک  ره  سپ  مباوخ ! ؟

.تسا نانز  نتشاد  تسود  ناربمایپ  قالخا  زا  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 160
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.تسا هدش  هداد  رارق  نانز  رد  متّذل  و  زامن ، رد  نم  مشچ  ینشور  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 161

.دنیبب ار  وا  ات  داتسرف  یم  سک  دنک  جاودزا  ینز  اب  تساوخ  یم  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 162

جاودزا بش  رد  تسا  ّتنس  زا  .هداد و  رارق  شمارآ  هیام  ار  نانز  زین  ار و  بش  دنوادخ  دومرف : یم  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  . 163
.نداد ماعط  ندرک و 

: متشون مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما )  ) رادلا بحاص  هب  دیوگ : ملسم  نب  نوراه  . 164

رس يوم  ندرک  نزو  دومرف : خساپ  رد  .مداد  هقدص  مهرد  شرس  يوم  نزو  هب  مدیـشارت و  ار  وا  رـس  هدمآ ، ایند  هب  نم  يارب  يدنزرف 
.تسا هدش  يراج  نینچ  ّتنس  و  تسین ، زیاج  هرقن  الط و  هب  هچب 

؛ دـیهد هقدـص  یناملـسم  هب  هرقن  ناشرـس  يوم  نزو  هب  و  دـینک ، هقیقع  متفه  زور  ناتنادـنزرف  يارب  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 165
.درک لمع  هنوگ  نیا  شنادنزرف  ریاس  نیسح و  نسح و  هراب  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ  لوسر 

تاقحلم

زا نم  و  دنشاب ، رتبوخ  دوخ  نانز  اب  هک  دنتسه  یناسک  امـش  نیرتهب  هک  دیـشاب  هاگآ  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ( 158
.مرتبوخ دوخ  نانز  اب  سک  ره 

.مرتدنمتریغ وا  زا  نم  و  دوب ، دنمتریغ  يدرم  مالّسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 159

تمدخ ات  دش  ناور  مالّسلا  هیلع  بیعش  رتخد  لابند  هب  هک   ) مالّسلا هیلع  ربمایپ  یسوم  ناتساد  نایب  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 160
میتسه یمدرم  ناربمایپ )  ) ام اریز  هد ، ناشن  نم  هب  ار  هار  نک و  تکرح  نم  رس  تشپ  تفگ : يو  هب  یـسوم  هک  دومرف  دسرب ) بیعش 

تشپ هب  هک 
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.مینک یمن  هاگن  نانز  رس 

یناملـسم هک  مرادـن  تسود  نم  دومرف : مدیـسرپ ، تقوم  جاودزا  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  دـیوگ : دّـمحم  نب  رکب  ( 161
.دشاب هدرکن  لمع  نادب  وا  دشاب و  هدنام  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ  لوسر  زا  یتّنس  هک  یلاح  رد  دریمب 

هاگ ره  و  دنام ، یم  وا  دزن  زور  تفه  درک  یم  جاودزا  هرکاب  نز  اب  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دیوگ : هبالق  وبا  ( 162
.دنام یم  وا  دزن  زور  هس  درک  یم  جاودزا  هویب  نز  اب 

هلآ هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  يارب  ار  نایفـس » وبا  رتخد  هبیبح  ّما   » یـشاجن هک  یماگنه  دومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ( 163
.تسا جاودزا  رد  نداد  روس  ناربمایپ  ياهتّنس  زا  تفگ : داد و  بیترت  يروس  دروآ  رد  ترضح  نآ  يرسمه  هب  درک و  يراگتساوخ 

نیا ادـنوادخ ، : » تفگ یم  درک و  یم  میـسقت  شیوخ  نانز  نایم  ار  دوخ  تاقوا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ربمایپ  دـیوگ : هبالق  وبا  ( 164
« . نکم شنزرس  تسین  نم  رایتخا  رد  تسوت و  رایتخا  رد  اهنت  هچنآ  رد  ارم  سپ  تسا ، نم  رایتخا  رد  هک  تسا  یتمسق 

درب و هارمه  ار  دوخ  نانز  عادولا  هجح  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمایپ  رسمه  هملس  ّما  ( 165
.دیامن تاعارم  ار  تلادع  نانآ  نایم  تساوخ  یم  هلیسو  نیدب  و  درب ، یم  رس  هب  شنانز  زا  یکی  دزن  زور  هنابش  ره  رد 

یم یسرپلاوحا  نانآ  زا  و   ] دز یم  رس  دوخ  نانز  کی  کی  هب  دناوخ  یم  ار  حبص  زامن  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 166
[. دومن

بسا و میلعت  يزادـناریت ، يزاب : هس  رگم  تساوران  لـطاب و  یمرگرـس  يزاـب و  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 167
.تسا ّتنس  زا  هک  رسمه  اب  یخوش  يزاب و 

: دندومرف هک  هدرک  تیاور  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 168

هک ینز  لزنم  هب  ار  ترضح  نآ  درک و  یم  میـسقت  نارـسمه  نایم  ار  دوخ  تاقوا  زین  يرامیب  ماگنه  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ربمایپ 
.دنداد یم  لاقتنا  دوب  شتبون 

: تفگ یم  هلآ ) هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  رسمه   ) هنومیم دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 169
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.مباوخب ترضح  نآ  رانک  رد  رتسب  رد  مچیپب و  دوخ  هب  یگنل  هک  داد  یم  روتسد  ما  هناهام  ماّیا  رد  نم  هب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمایپ 

هیقوا و هدزاود  زا  شیب  دوخ  نانز  نارتخد و  زا  کی  چیه  يارب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 170
( . دوش یم  مهرد  دصناپ  اعومجم  هک   ) تسا مهرد  تسیب  ّشن  مهرد و  لهچ  هیقوا  .دادن و  رارق  هیرهم  ّشن  کی 

: تفگ یم  دوخ  ياعد  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 171

وت هب  ادنوادخ ،  » .یبیـشم ناوا  لبق  ینبّیـشت  هجوز  نم  و  اعایـض ، ّیلع  نوکی  لام  نم  و  ّابر ، ّیلع  نوکی  دلو  نم  کب  ذوعا  ّینا  ّمهّللا 
زا و  دور ) نوریب  متـسد  زا  تفم  هک  یلام  زا  ای   ) دوش متکاله  ثعاب  هک  یلام  زا  و  دشاب ، مکاح  نم  رب  هک  يدنزرف  زا  مروآ  یم  هانپ 

« . مسرب يریپ  هب  هکنآ  زا  شیپ  دزاس  ریپ  ارم  هک  يرسمه 

زا سپ  و  میمان ، یم  دّمحم  ار  وا  هکنآ  زج  دیآ  یمن  ایند  هب  نادناخ  ام  يارب  يدنزرف  چـیه  دومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ( 172
.مینز یم  ادص  مان  نامه  هب  هن  رگا  میهد و  یم  رییغت  ار  شمان  میهاوخب  رگا  زور  تفه 

.دیشک یم  دوخ  ياه  هون  نادنزرف و  رس  رب  شزاون  تسد  درک  یم  حبص  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمایپ  ( 173

لیئربج و دندرب  یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  شرـسمه  هناخ  هب  ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هک  یماگنه  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 174
ات ور  نیا  زا  دنتفگ ؛ ریبکت  اهنآ  يوریپ  هب  زین  رگید  ناگتشرف  دنتفگ و  ریبکت  هتشرف  هس  نآ  سپ  .دندمآ . .  دورف  لیفارسا  لیئاکیم و 

.دش ّتنس  فافز  بش  رد  نتفگ  ریبکت  تمایق  زور 

نیسح نسح و  هراب  رد  زین  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دیرادرب ، امرخ  اب  ار  دوخ  نادنزرف  ماک  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 175
.درک نینچ 

: تسا ّتنس  زا  دازون  هراب  رد  زیچ  تفه  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 176

شرس يوم  نزو  هب  ناکما  تروص  رد  ( 3، وا رس  يوم  ندیشارت  ( 2، يراذگمان ( 1
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وا هقیقع  زا  ( 7، ندرک هنتخ  اب  وا  نتخاس  هزیکاپ  ( 6 ندیلام ، نارفعز  وا  رس  هب  ( 5، ندرک هقیقع  وا  يارب  ( 4، نداد هقدص  الط  ای  هرقن 
.ندناروخ ناگیاسمه  هب 

.تمارک نانز  يارب  تسا و  ّتنس  نادرم  يارب  هنتخ  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 177

ّتنـس زا  متفه  زور  رد  زین  وا  ندرک  هنتخ  و  تسا ، ّتنـس  زا  هچب  رـسپ  شوگ  ندرک  خاروس  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 178
.تسا

هک مدینش  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  زا  دمآ ، ایند  هب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  یماگنه  دیوگ : يدزا  دایز  نب  دّمحم  ( 179
هدش و هنتخ  هکنآ  رگم  دنوشن  دلوتم  ناماما  زا  کی  چیه  تسا و  هدـمآ  ایند  هب  هزیکاپ  كاپ و  هدـش و  هنتخ  مدـنزرف  نیا  دومرف : یم 

هنتخ ياج  رد  یمیهاربا ، لدـتعم  كاپ و  نییآ  زا  ندرک  يوریپ  يوبن و  ّتنـس  هب  ندرک  لمع  يارب  اـم  یلو  دنـشاب ، هزیکاـپ  كاـپ و 
.میشک یم  غیت  كدوک 

اهمان و هک  ادابم  میراذگ ، یم  وکین  هینک (1) اهنآ  یکدوک  رد  دوخ  نادـنزرف  يارب  تیب  لها  ام  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 180
.دنراذگب نانآ  يور  تشز  باقلا 

.دنراذگب هینک  شرسپ ) مان  هب  ای   ) شردپ مان  هب  ار  صخش  هک  تسا  ّتنس  زا  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 181

یم روتـسد  ندناوخ  زامن  هب  دندیـسر  یگلاس  جنپ  ّنس  هب  نوچ  ار  دوخ  ناکدوک  نادـناخ  ام  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 182
مینک یم  رما  یگلاس  تفه  رد  ار  دوخ  ناکدوک  ام  .دینک و  ندـناوخ  زامن  هب  رما  یگلاس  تفه  زا  ار  دوخ  ناکدوک  مه  امـش  میهد ،
راطفا دمآ  بلاغ  نانآ  رب  یگنسرگ  یگنـشت و  هاگ  ره  دنریگب و  هزور  رتمک  ای  رتشیب و  ای  زور  فصن  دنراد  ییاناوت  هک  هزادنا  ره  هب 

یگلاس هن  رد  ار  دوخ  ناکدوک  زین  امش  .دننک  ادیپ  تقاط  دنیامن و  تداع  نتفرگ  هزور  هب  هک  تسا  نآ  يارب  روتسد  نیا  .دننک 
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.یطاشلا تنب  هملس ، ّما  ضرافلا ، نبا  مساقلا ، وبا  دننام  دوش ، یم  هتشاذگ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ننس  بادآ و  یبنلا : www.Ghaemiyeh.comننس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 226زکرم  هحفص 96 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9310/AKS BARNAMEH/#content_note_86_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دننک راطفا  دمآ  بلاغ  نانآ  رب  یگنشت  نوچ  دینک و  نتفرگ  هزور  هب  رما  دنناوت  یم  هک  هزادنا  ره  هب 

هب دومرف : یم  دیـسر  یم  یتسدـگنت  یتخـس و  ناش  هداوناخ  هب  هاگ  ره  هک  تسا  تیاور  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  ( 183
نآ رب  هد و  ناـمرف  زاـمن  هب  ار  دوخ  هداوناـخ  : » هدومرف هک  ناـنچ  تسا ، هدرک  رما  راـک  نیا  هب  ارم  مراـگدرورپ  اریز  دـیزیخرب ، زاـمن 

« . تسا يراگزیهرپ  نآ  زا  وکین  ماجرف  و  میهد ، یم  يزور  ام  مه  ار  وت  هکلب  میهاوخ  یمن  وت  زا  ییزور  ام  شاب ، ابیکش 

هب داتسرف و  یم  وا  دزن  ار  ینز  دنک  جاودزا  ییوناب  اب  تساوخ  یم  نوچ  هک  تسا  تیاور  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  زا  ( 184
 . . .دوب دهاوخ  هزیکاپ  زین  شندب  قرع  دوب  هزیکاپ  شندرگ  يوب  رگا  اریز  نک ، وب  ار  وا  ندرگ  هحفص  دومرف : یم  وا 
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هرفس بادآ  اه و  یندیماشآ  اه و  یندروخ  رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   9

هراشا

ادـخ هار  رد  هتـسویپ  هک  دوبن  نیا  زا  رتـبوبحم  يزیچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دزن  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  . 166
.دشاب ناسرت  هنسرگ و 

: هدومرف هک  دوش  یم  تیاور  ناتراوگرزب  ردـپ  زا  یثیدـح  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب  دـیوگ : مساـق  نب  صیع  . 167
یّلص ادخ  لوسر  هکلب  هن ، دومرف : تسا ؟ تسرد  بلطم  نیا  ایآ  دروخن ؛ ریس  مدنگ  نانز  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادخ  لوسر  زگره 

.دروخن ریس  زگره  زین  وج  نان  زا  و  دروخن ، مدنگ  نان  زگره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه

یسیع هک  دنرادنپ  مدرم  تفگ : هک  تسا  نآ  درک  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  یماش  يدوهی  درم  نآ  هک  ییاهـشسرپ  زا  یکی  . 168
: دومرف وا  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  .دوب  دهاز  يدرم  مالّسلا  هیلع 

ياراد تشاد  هک  ییاهزینک  رب  هوالع  ترضح  نآ  اریز  دوب ، رتدهاز  ناربمایپ  همه  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  دّمحم  دوب و  نینچ  يرآ ،
یقاب یماعط  نآ  رد  هک  دشن  هدیچرب  ترـضح  نآ  دزن  زا  يا  هرفـس  هاگ  چـیه  لاح  نیا  اب  دوب ، توافتم ) ياهنامز  رد   ) نز نت  هدزیس 

دشاب و هدنام 

ص:88

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ننس  بادآ و  یبنلا : www.Ghaemiyeh.comننس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 226زکرم  هحفص 98 

http://www.ghaemiyeh.com


.دروخن ریس  یپایپ  زور  هنابش  هس  زین  وج  نان  زا  دروخن و  مدنگ  نان  زگره 

شمکـش و  رترغال ، ایند  لها  همه  زا  شیولهپ  هک  .هد . .  رارق  قشمرـس  ار  دوخ  هزیکاپ  كاپ و  ربمایپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 169
.دمآ رد  ترخآ  يارس  هب  تمالس  اب  و  تسبرب ، تخر  ایند  زا  یلاخ  مکش  اب  .دوب . .  رت  یهت  نانآ  همه  زا 

: تفگ تسشن و  ندش  روآدای  زا  سپ  مه  نآ  راب ، کی  رگم  دروخن  اذغ  نداد  هیکت  لاح  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 170
.متسه وت  ربمایپ  هدنب و  نم  ایادخ ،

يزور ات  تخیگنارب  يربمایپ  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  يزور  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 171
.دروخن اذغ  نداد  هیکت  لاح  رد  تفرگ  ار  وا  ناج  هک 

ربارب رد  ینتورف  يارب  دومرف : درک ؟ یم  نینچ  ارچ  متفگ : .تسـشن  یم  ناـنآ  دـننام  دروـخ و  یم  اذـغ  ناـگدرب  دـننام  ترـضح  نآ 
.گرزب يادخ 

ّللا
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ایآ  دیسرپ : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناهد  ریـشب  مدوب  رـضاح  نم  هک  یـسلجم  رد  دیوگ : هجیدخ  وبا  . 172
چیه هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : درک ؟ یم  لیم  اذغ  دشاب  هدرک  هیکت  پچ  ای  تسار  تسد  رب  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و 

؟ دوب نینچ  ارچ  متفگ : نم  .تسـشن  یم  ناگدرب  دـننام  هکلب  درک ، یمن  لیم  اذـغ  پچ  ای  تسار  تسد  رب  نداد  هیکت  لاـح  رد  هاـگ 
.گرزب يادخ  ربارب  رد  ینتورف  يارب  دومرف :

رب .تسـشن و  یم  نانآ  دننام  دروخ و  یم  اذغ  ناگدرب  دـننام  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 173
.دیباوخ یم  دروخ و  یم  اذغ  تسپ  نیمز 

هک هنوگ  نآ  درک  یم  عمج  ار  دوخ  ياهمدق  اهوناز و  تسـشن ، یم  ندروخ  اذغ  يارب  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  . 174
نم انامه  دومرف : یم  و  داهن ، یم  رگید  مدـق  وناز و  يور  ار  اهمدـق  اهوناز و  زا  یکی  هک  قرف  نیا  اـب  دنیـشن ، یم  وناز  ود  رازگزاـمن 

.منیشن یم  نانآ  دننام  مروخ و  یم  اذغ  ناگدنب  دننام  ما ، هدنب 

رب تسشن و  یم  ناگدنب  دننام  تسشن  یم  هرفس  رس  رب  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  . 175
.درک یم  هیکت  دوخ  پچ  نار 
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و تسب ، یم  دوـخ  تسد  هب  ار  نادنفـسوگ  و  تسـشن ، یم  نیمز  يور  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوـسر  دـیوگ : ساـبع  نبا  . 176
.تفریذپ یم  وج  نان  ندروخ  يارب  ار  نامالغ  توعد 

داهن یم  نیمز  رب  ار  دوخ  تسد  تسشن و  یم  ناگدنب  دننام  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 177
یم لیم  اذـغ  نینچ  نیا  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : .دروخ و  یم  اذـغ  تشگنا  هس  اب  و  درک (1) ، ) یم  هیکت  نآ  هـب  )

.دنروخ یم  اذغ  تشگنا  ود  اب  هک  ناراّبج  دننام  هن  درک 

.دیسیل یم  ار  دوخ  ناتشگنا  ندروخ ، اذغ  زا  سپ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 178

.داد یمن  تکرش  نآ  رد  ار  یسک  دروخ  یم  رانا  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 179

هداوناخ و اب  دوب  هدرک  لالح  وا  يارب  دنوادخ  هک  ار  ییاذغ  ره  و  درک ، یم  لیم  اذـغ  هنوگ  ره  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ربمایپ  . 180
یم دـندوب  هدومن  شرف  هچ  ره  اـی  نیمز و  يور  رب  دـندرک  یم  توـعد  ار  ناـشیا  هک  یناـسک  اـب  زین  و  دروـخ ، یم  دوـخ  ناراکـشیپ 

.دروخ و یم  اذـغ  نامهم  اب  هک  دـسرب  نانآ  يارب  ینامهم  هکنآ  رگم  دومرف ، یم  لیم  ناـنآ  اـب  دنتـشاد  هک  ییاذـغ  ره  زا  تسـشن و 
.دنشاب رتشیب  نآ  رد  ناگدننک  تکرش  هک  دوب  ییاذغ  ترضح  نآ  دزن  اذغ  نیرتهب 

هب تسد  هک  دوب  یسک  نیتسخن  دروخ  یم  اذغ  مدرم  اب  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 181
.دنروخب اذغ  دننکن و] مرش   ] مه مدرم  ات  تشاد  یم  رب  تسد  هک  دوب  یسک  نیرخآ  درک و  یم  زارد  اذغ 

درک یم  راطفا  یموق  دزن  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  . 182
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هیکت زا  ریغ  ندروخ  اذـغ  لاـح  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  ندرکن  هیکت  هلأـسم  هک  دوـش  یم  نشور  هلمج  نیا  زا  ( 1 - 1
ریاـس ناـهاشداپ و  مسر  هک  ناـنچ  تسا  نآ  لاـثما  شلاـب و  یتشپ و  رب  ندرکن  هیکت  دارم  هکلب  تسا ، نیمز  يور  رب  تسد  رب  نداد 
تسد رب  نداد  هیکت  زا  ار  ترضح  نآ  هک  یـصخش  هب  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  شیامرف  بلطم  نیا  دهاش  .تسا  ناربکتم 

یهن يزیچ  نینچ  زا  زگره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : موس  راب  رد  درک ، یهن  ندروخ  اذـغ  لاح  رد 
( فلؤم  ) .تسا هدرکن 
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امش قح  رد  دنداتسرف و  دورد  امش  رب  ناگدیزگرب  دندروخ و  امـش  ياذغ  زا  ناکین  دندرک ، راطفا  امـش  دزن  ناراد  هزور  دومرف : یم 
.دندرک اعد 

كرت اریز  دـینکن ، كرت  ار  ندروخ  ماش  زین  امـش  تسا ، هدوب  اشع  زامن  زا  سپ  ناربمایپ  ماش  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  . 183
.تسا ندب  یبارخ  ثعاب  نآ 

هیلع و ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دزن  دشاب  امرخ  اهاذغ ] ریاس  رب  هوالع   ] نآ رد  هک  یماعط  فرظ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 184
.درک یم  عورش  امرخ  زا  هکنآ  رگم  دندرواین  هلآ 

.درک یم  ادخ  دمح  همقل  ود  ره  نایم  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 185

.درک یم  باترپ  ییوس  هب  سپس  داهن  یم  تسد  تشپ  ار  نآ  هتسه  دروخ  یم  امرخ  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 186

.دراد یبرچ  ریش  دومرف : یم  درک و  یم  هضمضم  دیشون  یم  ریش  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 187

ادـخ لوسر  دومرف : مدرک  هاگن  ناشیا  هب  نوچ  درک ، یم  لالخ  مدـید  ار  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  دـیوگ : ّهبر  دـبع  نب  بهو  . 188
.دنک یم  هزیکاپ  ار  ناهد  لالخ  درک ؛ یم  لالخ  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص 

یلاخ وت  بوچ  امرخ و  تخرد  گرب  اب  رگم  درک ، یم  لالخ  دیسر  یم  شتسد  هب  هچ  ره  اب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 189
( . دنام یم  نادند  يال  دنکش و  یم  هدش ، درخ  اهنیا  اریز   ) ناهایگ

لوا دیشون  یم  بآ  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمایپ  . 190

سفن کـی  هب  ار  بآ  زا  دـبک  درد  دومرف : یم  و  دیـشون ، یمن  سفن  کـی  هب  ار  نآ  دـیکم و  یم  ار  بآ  و  .تفگ . .  یم  ّللا »
�

ه مسب  »
.دوش یم  لصاح  ندروخ 

ره رد  دیـشون و  یم  سفن  هس  اب  ار  نآ  فرظ  زا  بآ  ندروخ  ماگنه  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دیوگ : دوعـسم  نبا  . 191
سفن

.دومن یم  ادخ  رکش  رخآ  رد  و  تفگ ، یم  ّللا »
�

ه مسب  »

.دیشون بآ  سفن  ود  اب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  مدید  دیوگ : سابع  نبا  . 192
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یم سفن  هس  اب  ار  نآ  بآ  ندیشون  ماگنه  مدید  متفرگ  رظن  ریز  ار  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمایپ  اهراب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 193
سفن ره  رد  دیشون و 

، یلع ای  دومرف : مدیسرپ ، نآ  ببس  زا  .درک  یم  ادخ  دمح  رخآ  رد  تفگ و  یم  ّللا »
�

ه مسب  »

و ادخ ، رکش  يادا  يارب  دمح » »

.تسا درد  زا  ینمیا  يارب  ّللا »
�

ه مسب  »

سفن تساوخ  یم  تقو  ره  هکلب  دیـشک ، یمن  سفن  بآ  فرظ  رد  ندروخ  بآ  ماگنه  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  . 194
.تشاد یم  رود  ناهد  زا  ار  فرظ  دشکب 

ناهد کیدزن  ار  فرظ  دناوخ  یم  اعد  یبآ  رد  افشتسا »  » يارب نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  . 195
.تخادنا یمن  ناهد  بآ  نآ  رد  یلو  دناوخ  یم  اعد  نآ  هب  تساوخ  یم  ادخ  هک  اجنآ  ات  درب و  یم 

هک یلاح  رد  شیوخ  يوضو  بآ  هیقب  زا  يزور  .دروخ  یم  بآ  هداتسیا  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 196
مدید ار  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ  لوسر  تّدج  مکرسپ ، يا  دومرف : درک و  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  ور  سپس  دیشون ، دوب  هداتسیا 

.درک نینچ  هک 

- ّللا
�

ه هنعل  - ناطیـش دومرف : یم  و  دروخ ، یم  امرخ  اب  ار  اـمرخ  تخرد  هیپ  سرون و  ياـمرخ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  . 197
! دروخ هزات  اب  ار  هنهک  ات  دنام  هدنز  هدازیمدآ  دیوگ : یم  دیآ و  یم  مشخ  هب  تخس 

يوس هب  ار  تشوگ  هکلب  درب ، یمن  نییاپ  نآ  يوس  هب  ار  دوخ  رـس  دروخ  یم  تشوگ  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  . 198
یم بوخ  ار  شیوخ  ياهتـسد  صوصخ  هب  دروخ  یم  تشوگ  هاگ  ره  و  .درک . .  یم  هراپ  نادـند  هب  ار  نآ  دروآ و  یم  ـالاب  ناـهد 

.دیشک یم  تروص  هب  ار  رت  تسد  هاگ  نآ  تسش ،

.دومرف یم  لیم  ار  ییاذغ  هنوگ  ره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 199

نآ دزن  اـه  هویم  نیرتـبوبحم  و  دروـخ ، یم  اـمرخ  اـب  ار  راـیخ  و  .دروـخ . .  یم  ار  اذـغ  عوـن  همه  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ربماـیپ  . 200
هزور امرخ  لصف  رد  و  .درک . .  یم  لیم  امرخ  اب  تاقوا  يرایسب  رکش و  اب  هاگ  هزبرخ و  اب  ار  هناودنه  .دوب  روگنا  هناودنه و  ترضح 

راطفا امرخ  اب  ار 
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یم بآ  نآ  يور  دروخ  یم  اـمرخ  نوچ  و  .دروخ . .  یم  مه  رینپ  ترـضح  نآ  .دومن  یم  لـیم  هناد  هناد  ار  روگنا  ارثـکا  .دوـمن  یم 
ار ودـک  .تشاد  تسود  رتشیب  زیچ  همه  زا  ار  تشوگ  .دروخ  یم  میلح  امرخ و  ریـش و  .دوب  بآ  اـمرخ و  شکاروخ  رتشیب  دیـشون و 

.تفرگ یم  رب  اذغ  ینیس  زا  زیچ  ره  زا  رتدوز  ار  نآ  هک  ییاولح  ودک  هژیو  هب  تشاد  تسود 

لیم زین  ملک  یهوک و  ناحیر  ینـساک و  هکرـس و  نغور و  نان و  زین  ناگدـنرپ و  تشوگ و  لالح  یـشحو  تاناویح  غرم و  تشوگ 
.درک یم 

.دروخ یم  کمن  اب  ار  رایخ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 201

دوخ تسد  هب  تفر و  یمن  راکش  یپ  رد  دوخ  یلو  دروخ  یم  هدش  راکـش  هدنرپ  تشوگ  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  . 202
.دنک لیم  ات  دنروایب  دننک و  راکش  ترضح  نآ  يارب  نارگید  هک  تشاد  تسود  دومن و  یمن  راکش 

.تشاد تسود  ار  تسد  هچیهام  تشوگ ، زا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  . 203

.تشاد تسود  رایسب  ار  لسع  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 204

اب هک  دوب  ینرب  يامرخ  ترضح  نآ  ربارب  رد  مدش و  دراو  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  رب  دیوگ : يرفعج  رفعج  نب  نامیلس  . 205
مدروخ و نآ  زا  ترـضح  نآ  اب  مه  نم  .روخب  ایب و  کیدزن  نامیلـس ، يا  دومرف : نم  هب  و  دروخ ، یم  نآ  زا  لـماک  ياهتـشا  ّدـج و 

.مراد تسود  رایـسب  ار  نآ  نم  یلب ، دومرف : دـینک ! یم  لیم  لماک  ياهتـشا  اب  اـمرخ  نیا  زا  منیب  یم  موش ، تیادـف  مدرک : یم  ضرع 
ماما رقاب ، ماما  نیدباعلا ، نیز  ماما  نیسح ، ماما  نسح ، ماما  نانمؤم ، ریما  هلآ ، هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادخ  لوسر  اریز  دومرف : ارچ ؟ متفگ :

تسود امرخ  رایسب  زین  ام  نایعیش  متسود و  امرخ  رایسب  زین  نم  دنتشاد و  تسود  رایـسب  ار  امرخ  همه ، مالّـسلا  مهیلع  مردپ  قداص و 
زا يا  هلعش  زا  نانآ  اریز  دنراد ، تسود  ار  هدننک  تسم  بارش  - نامیلس يا  - ام نانمـشد  و  دنا ، هدش  هدیرفآ  ام  تشرـس  زا  اریز  دنا ،

.دنا هدش  هدیرفآ  شتآ 
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شیاولح -و  تفای یم  تسد  نآ  هب  رگا  - دوب وج  نان  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ياذغ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 206
.دوب امرخ  تخرد  بوچ  شمزیه  و  امرخ ،

رانا زا  رتبوبحم  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دزن  يا  هویم  نیمز  يور  دندومرف : یم  مالّـسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  . 207
.دنکن تکرش  نآ  رد  وا  اب  یسک  تشاد  تسود  درک  یم  لیم  رانا  ترضح  نآ  نوچ  دنگوس  ادخ  هب  .دوبن 

: دومرف یم  و  دوش ، درس  هکنیا  ات  دروخ  یمن  ار  غاد  ياذغ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 208

.دینک درس  ار  نآ  سپ  درادن ، تکرب  غاد  ياذغ  تسا ؛ هدیناروخن  شتآ  ام  هب  دنوادخ 

ندروخ اذغ  ماگنه  ترضح  نآ 

یم اذـغ  نوچ  .تشاد  یمنرب  اذـغ  رگید  یـسک  وـلج  زا  دروـخ و  یم  اذـغ  دوـخ  وـلج  زا  تشگنا و  هس  اـب  و  تفگ ، یم  ّللا »
�

ه مسب  »
طسو تشگنا  هباّبس و  تصش و  ینعی  تشگنا  هس  اب  .دندرک و  یم  عورش  نارگید  سپس  درک و  یم  عورش  نارگید  زا  شیپ  دندروآ 

تـشگنا ود  اب  یلو  دروخ ، یم  اذغ  تسد  فک  مامت  اب  مه  هاگ  .تفرگ  یم  کمک  مراهچ  تشگنا  زا  هاگ  و  دروخ ، یم  اذغ  تسد 
.تسا ناطیش  مسر  هار و  تشگنا  ود  اب  ندروخ  دومرف : یم  دروخ و  یمن  اذغ 

؟ تسا هدـش  تسرد  هچ  زا  نیا  دیـسرپ : دومرف و  لیم  نآ  زا  ناـشیا  اـب  ترـضح  دـندروآ ، يا  هدولاـف  ترـضح  نآ  باحـصا  يزور 
يا هزیکاپ  ياذغ  نیا  دومرف : .دیآ  یم  تسد  هب  دییامرف  یم  هدهاشم  هک  يزیچ  نیمه  میزیمآ و  یم  مه  هب  ار  لسع  نغور و  دـنتفگ :

رس رب  دوب  هدنز  ات  و  دروخن ، ریـس  زین  وج  نان  زا  و  دروخن ، مدنگ  نان  زگره  و  دروخ ، یم  ار  هدشن  کلا  وج  نان  ترـضح  نآ  تسا !
ریس .داد  یم  نادنفسوگ  هب  ار  شا  هتسه  دروخ و  یم  ار  امرخ  زین  و  دروخ ، یم  روگنا  هزبرخ و  هناودنه و  .دروخن  اذغ  نیگنر  هرفس 

.دروخ یمن  دنام ) یم  یقاب  ناهد  رد  نآ  دب  يوب  هک   ) راد موم  لسع  هرت و  زایپ و  و 

یم اـهر  تشادـن  تسود  رگا  دروخ و  یم  تشاد  تسود  رگا  درکن ، شهوکن  ار  یماـعط  زگره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوـسر 
اب ار  اذغ  فرظ  .دومن  یمن  مارح  نارگید  رب  یلو  درک ،
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تـشگنا هس  ره  دیـشک  یم  تسد  ندروخ  اذـغ  زا  نوچ  .تسا و  رت  تکرب  اب  فرظ  هدـنام  هت  دومرف : یم  درک و  یم  كاـپ  تشگنا 
اهنت .دوش و  كاپ  بوخ  ات  تسـش  یم  ار  دوخ  تسد  اذـغ  زا  سپ  .دیـسیل  یم  يرگید  زا  سپ  یکی  دوب  هدروخ  اذـغ  نآ  اب  ار  دوخ 

.دروخ یمن  اذغ 

قبط تشاد  رارق  نارای  زا  نت  دنچ  اب  هفوک  هبحر  رد  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  نایم  نیا  رد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 209
نآ دندرک و  زارد  تسد  نانآ  دیروخب ) و   ) دینک زارد  تسد  دومرف : دوخ  نارای  هب  ترـضح  دـندروآ ؛ هیدـه  ناشیا  يارب  يا  هدولاف 

: دومرف دیشک و  بقع  ار  دوخ  تسد  سپس  دومن ، زارد  فرظ  يوس  هب  تسد  زین  ترضح 

.مراد تهارک  نآ  ندروخ  زا  زین  نم  دروخن (1) ، هدولاف  هک  مدروآ  دای  هب  ار  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر 

.دیشون یم  بآ  رتمک  دروخ  یم  برچ  ياذغ  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 210

.تسا رتاراوگ  میاذغ  يارب  نیا  دومرف : دیشون ! یم  بآ  مک  امش  ّللا ،
�

ه لوسر  ای  دش : ضرع 

یم و  دـشونب ، بآ  یماـش  حدـق  زا  هک  تشاد  یم  شوخ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  . 211
.تسامش ياهفرظ  نیرت  هزیکاپ  نیا  دومرف :

نیبوچ و ياهحدـق  زا  و  دیـشون ، یم  بآ  دـندروآ  یم  ماـش  زا  هک  يا  هشیـش  ياهحدـق  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوـسر  . 212
.دیشون یم  بآ  مه  یلافس  یتسوپ و 

رت هزیکاپ  یفرظ  دومرف : یم  تخیر و  یم  تسد  فک  ار  بآ  دیـشون ؛ یم  بآ  مه  تسد  فک  اب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ربماـیپ  . 213
.تسین تسد  زا 

نآ هناهد  ندروخ  بآ  لاح  رد  یلو  دیشون ، یم  بآ  کچوک  گرزب و  ياهکشم  هناهد  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  . 214
راک نیا  دومرف : یم  و  دینادرگ ، یمن  رب  نوریب  هب  ار 
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ه یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـیآ  یم  رب  يرگید  تایاور  زا  ( 1 - 1
.دشاب نیمه  ثیدح 
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.دنک یم  وبدب  ار  کشم  بآ 

لقن ناسین  بآ  نتفرگ  تیفیک  هراب  رد  نیدباعلا  داز  باتک  زا  تاوعدـلا  جـهم  باتک  رد  ّللا 
�

ه همحر  سواط  نبا  هک  یبلاطم  زا  . 215
.تسا هدرک  یم  هدافتسا  بآ  نآ  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ  لوسر  هک  دوش  یم  مولعم  هدرک 

.درک یم  حبذ  نابرق  دیع  رد  دیفس ) هایس و   ) قلبا رادخاش  چوق  ود  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 216

فرط زا  يرگید  دوـخ و  فرط  زا  یکی  درک ، یم  حـبذ  چوـق  ود  ناـبرق  دــیع  زور  رد  هـلآ  هـیلع و  ّللا 
ـ�

ه یّلــص  ادــخ  لوـسر  . 217
.دوخ تما  [ نادنمزاین ]

تاقحلم

ریـس میدروخ  اذغ  نوچ  و  میروخ ، یمن  اذـغ  میوشن  هنـسرگ  ات  هک  میتسه  یموق  ام  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 185
.میروخ یمن 

شا هداوناخ  دوخ و  يارب  یماش  دنام و  یم  هنـسرگ  یپایپ  بش  دنچ  اسب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : سابع  نبا  ( 186
.دوب وج  نان  شکاروخ  هدمع  و  تفای ، یمن 

کلا ار  درآ  هک   ] میتشادـن کلا  ام  تخیگنارب  قح  هب  ار  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  دّـمحم  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  دـیوگ : هشیاع  ( 187
هک ینان  زگره  تفر  ایند  زا  هک  يزور  ات  دومرف  ثوعبم  ار  وا  دـنوادخ  هک  يزور  زا  ترـضح  نآ  ]و  میروخب هدرک  کلا  نان  مینک و 

.دومرفن لیم  دنشاب  هدرک  کلا  ار  نآ  درآ 

سوبـس نان  زا  زین  و  دروخن ، دوب  هدـش  هداـهن  هعمجم  قبط و  رب  هک  ییاذـغ  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : سنا  ( 188
.هرفس رس  رب  تفگ : دندروخ ؟ یم  هچ  يور  رب  ار  اذغ  نانآ  دندیسرپ : وا  زا  .دروخن  هدوب ) زور  نآ  یفارشا  نان  هک   ) هتفرگ

.درکن رپ  يریس  زا  ار  مکش  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  زگره  دیوگ : هشیاع  ( 189
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هک يزور  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  هک  يرادنپ  دیاش  دّمحم ، يا  دومرف : ملـسم  نب  دّمحم  هب  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 190
لاح رد  هک  دشاب  هدـید  - راب کی  هچ  رگا  - ار ترـضح  نآ  یـسک  دومرف  حور  ضبق  ار  وا  هک  يزور  ات  دومن  ثوعبم  ار  وا  دـنوادخ 

ثوعبم ار  وا  دنوادخ  هک  يزور  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  هک  ینک  نامگ  دیاش  دّمحم ، يا  دشاب ؟ هدروخ  اذغ  نداد  هیکت 
: داد نینچ  ار  دوخ  خساپ  ترضح  هاگ  نآ  دشاب ؟ هدروخ  ریس  مدنگ  نان  زا  یپایپ  زور  هس  دومرف  حور  ضبق  ار  وا  هک  يزور  ات  دومن 

نآ میوگ  یمن  هتبلا  .دروخن  ریـس  مدـنگ  ناـن  زا  یپاـیپ  زور  هس  دوـمن  ضبق  ار  وا  ناـج  دـنوادخ  هک  يزور  اـت  دـنگوس  ادـخ  هب  هن ،
.تسناوت یم  امتح  دروخب  تساوخ  یم  رگا  و  دیـشخب ؛ یم  رتش  دـص  درم  کی  هب  یهاـگ  هکلب  تشادـن ، نآ  هب  یـسرتسد  ترـضح 

دنوادـخ هکنآ  نودـب  تخاس  ّریخم  نآ  باختنا  رد  ار  وا  دروآ و  ترـضح  نآ  دزن  ار  نیمز  ياـهجنگ  دـیلک  راـب  هس  لـیئربج  اـنامه 
مامت رب   ] ار شراگدرورپ  ربارب  رد  ینتورف  عضاوت و  راب  ره  رد  وا  یلو  دـهاکب ، هتخاـس  هداـمآ  وا  يارب  هک  ییورخا  شاداـپ  زا  يزیچ 

تـشادن رگا  و  دیـشخب ، یم  تشاد  رگا  .دیوگب  هن »  » خساپ رد  هک  دشن  تساوخرد  وا  زا  يزیچ  زگره  .دـیزگ  یمرب  [ نیمز ياهجنگ 
.دش دهاوخ  ماجنا  ادخ  تساوخ  هب  دومرف : یم 

یهلا تمحر  هب  ات  دروخن  ریس  مدنگ  نان  زا  یپایپ  زور  هس  زگره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  یمارگ  ربمایپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 191
.تسویپ

نان زا  یپایپ  زور  هس  ترـضح  نآ  تلحر  ماگنه  اـت  وا  هداوناـخ  هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  زگره  دـیوگ : هریره  وبا  ( 192
.دندروخن ریس  مدنگ 

یم رگا  و  دـشاب ، هدـش  ریـس  ماعط  زا  یپاـیپ  زور  هس  هک  دـشن  گرم  مد  اـت  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : هشیاـع  ( 193
.تشاد یم  مدقم  دوخ  رب  ار  رگید  ناگنسرگ  یلو  دنک ، ریس  ار  دوخ  تسناوت  یم  تساوخ 

نان رگا  و  تشادن ، نان  دوب  تشوگ  رگا  دشن ، عمج  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  همقل  کی  رد  اذـغ  گنر  ود  هاگ  چـیه  ( 194
.تشادن تشوگ  دوب 
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.داد هقدص  ار  يرگید  دروخ و  دوخ  ار  یکی  هکنآ  رگم  دشن  عمج  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دزن  اذغ  عون  ود  هاگ  چیه  ( 195

نآ ندروخ  زا  ترضح  نآ  .دوب  هتخیر  لسع  ریش و  نآ  رد  هک  دروآ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  يارب  یفرظ  یلوخ  نبا  ( 196
نآ ندروـخ  زا  سپ ، فرظ ! ؟ کـی  رد  اذــغ  عوـن ) ود   ) فرظ ود  و  اـج ، کــی  رد  یندیــشون  عوـن  ود  دوـمرف : درک و  يراددوـخ 

رطاخ هب  تمایق  يادرف  رد  منک و  تاهابم  رخف و  ایند  رد  مرادـن  تسود  یلو  منک ، یمن  مارح  ار  نآ  دومرف : سپـس  دومن ، يراددوخ 
دنلبرس شیادخ  دنک  ینتورف  ادخ  يارب  هک  ره  اریز  مراد ، تسود  ار  ینتورف  نم  .مهدب  سپ  باسح  ایند  زا  دح  زا  شیب  يدنم  هرهب 

.دنادرگ

لوسر میومع  رسپ  ردارب و  زا  مهاوخ  یم  نم  دومرف : مالّسلا  اهیلع  موثلک  ّما  شرتخد  هب  تداهـش  ماگنه  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 197
.دندرواین یقبط  رد  وا  يارب  اذغ  عون  ود  هاگ  چیه  دوب  هدنز  ات  هک  منک  يوریپ  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ 

.دروخ یمن  اذغ  ییاهنت  هب  دوب  نکمم  هک  اجنآ  ات  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 198

لوسر اریز  نکم ، تقد  دایز  دوخ  ياذـغ  تیفیک  رد  لیمک ، يا  دومرف : دایز  نب  لـیمک  هب  شتاشرافـس  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 199
.درک یمن  تقد  اذغ  تیفیک  رد  یلیخ  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ 

ار ناشعوبطم  لیم و  باب  ياذغ  دوخ  هداوناخ  هب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  ایآ  دندیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 200
تشوگ و دـشر  بجوم  اذـغ  نآ  هدـش ، عناـق  نآ  هب  دـبایب  ار  دوخ  عوبطم  ياذـغ  یمدآ  سفن  هاـگ  ره  اریز  يرآ ، دوـمرف : داد ؟ یم 

.ددرگ یم  يو  یقاچ 

.دیسیل یم  تشگنا ] اب   ] ار اذغ  هساک  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 201

ارف ندروخ  اذـغ  يارب  ار  اـهنآ  یناملـسم  ره  تسا  راوازـس  هک  تسا  تلـصخ  هدزاود  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  ( 202
پچ ياپ  رب  زا : تسا  ترابع  تسا  ّتنس  هچنآ  اّما  .تسا . .  بادآ  رگید  يات  راهچ  ّتنس و  ات  راهچ  بجاو ، اهنآ  يات  راهچ  دریگب ،
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نتفرگرب (1). همقل  دوخ  يولج  زا  ندروخ و  اذغ  تشگنا  هس  اب  نتسشن ،

.تسا ّتنس  اذغ  زا  دعب  اذغ و  زا  شیپ  اهتسد  نتسش  تسا : هدمآ  ماعط  ّتنس  ثیدح  رد  ( 203

و درک ، یم  فراعت  همقل  دوب  ترـضح  نآ  يور  شیپ  هک  یـسک  هب  ندروخ  اذـغ  ماگنه  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  یمارگ  ربماـیپ  ( 204
.دومن یم  فراعت  ار  بآ  دوب  وا  تسار  تمس  رد  هک  یسک  هب  ندیشون  بآ  ماگنه 

ای هزوک  کشم و  زا  هداتـسیا  اسب  .دیـشون و  یم  بآ  هراوس  لاح  رد  اسب  هداتـسیا و  لاح  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ( 205
.دیشون یم  بآ  شکرابم  ياهتسد  اب  هاگ  رگید و  فرظ  ره 

لوا رد  راب  ره  و  دیشون ، یم  بآ  سفن  هس  اب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 206

رخآ رد  و  ّللا »
�

ه مسب  »

: تفگ یم  لوا  سفن  زا  دعب  .تفگ  یم  ّلل »
�

ه دمحلا  »

: تفگ یم  مود  سفن  زا  دعب  و  ّلل ، »
�

ه دمحلا  »

: تفگ یم  موس  سفن  زا  دعب  و  نیملاعلا ، » ّبر  ّلل 
�

ه دمحلا  »

« . میحرلا نمحرلا  نیملاعلا ، ّبر  ّلل 
�

ه دمحلا  »

: تفگ یم  دیشون  یم  بآ  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 207

هب و  درکن ، خلت  ام  ناهانگ  رثا  رد  ار  نآ  هک  ار  ییادخ  ساپـس   » هتمعنب اتارف  ابذع  هلعج  و  انبونذب ، اجاجا  هلعجی  مل  يذـّلا  ّلل 
�

ه دـمحلا 
« . داد رارق  اراوگ  نیریش و  ار  نآ  دوخ  تمعن  هطساو 

: تفگ یم  دروخ  یم  ار  شا  همقل  زا  یتمسق  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  یمارگ  ربمایپ  ( 208

هک ساپس  ار  وت  ادنوادخ ،  » کنع ینغتـسم  عّدوم و ال  روفکم و ال  ریغ  دمحلا  کلف  تیورا ، تیقـس و  تمعطا و  دمحلا ، کل  ّمهّللا 
زا ار  دوخ  میراد و  زاب  وت  زا  تسد  مینک و  یـساپسان  ار  وت  هکنآ  یب  ساپـس  ار  وت  سپ  يدومن ، باریـس  يدناشون و  يدرک و  ماعطا 

« .میرامش زاین  یب  وت 

رب ار  هکرس  ایادخ ، .تسا  یشروخ  بوخ  هکرس  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 209
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.تسا هدوب  نم  زا  شیپ  ناربمایپ  شروخ  نآ  هک  اریز  نادرگ ، كرابم  ام 

: دومرف یم  و  دوب ، نوتیز  هکرس و  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دزن  اهـشروخ  نیرتبوبحم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 210
.تسا مالّسلا  مهیلع  ناربمایپ  كاروخ  اهنیا 

ار نآ  هکنآ  نودب  دروخ ، یمن  ار  ناویح  ياه  هولق )  ) هیلک تشوگ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 211
.تسا کیدزن  تاناویح  لوب  هب  اه  هیلک  هکنیا  رطاخ  هب  دومرف : یم  و  دنک ، مارح  نارگید  رب 

هیدـه هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  جـنرب  گرزب  ینیـس  کی  راصنا  يوس  زا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 212
، دندیشک تسد  دوز  دندروخ و  یمک  نانآ  درک و  توعد  مه  ار  مهنع ) ّللا 

�
ه یضر   ) رذ وبا  دادقم و  ناملس و  ترـضح  نآ  دندروآ ،

: دومرف هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر 

.دروخ یم  اذغ  ام  دزن  رتشیب  دراد  تسود  ار  ام  رتشیب  هک  سک  نآ  امش  زا  دومرف : سپس  دیدروخن ! يزیچ  هک  امش 

و مریذپ ، یم  دنک  توعد  يدنفسوگ  هچاپ  تسدرس و  ندروخ  يارب  ارم  ینمؤم  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ( 213
نیا و  مریذـپ ، یمن  دـنک  توعد  هدرک  رحن  هک  يرتش  ندروخ  يارب  ارم  یقفانم  اـی  كرـشم  رگا  .تسا و  بوسحم  نید  زا  دوخ  نیا 

.تسا هتساوخن  نم  يارب  ار  ناقفانم  ناکرشم و  ياذغ  اطع و  دنوادخ  .تسا  بوسحم  نید  زا  زین 

.تسا تیاور 208 . دننام  ( 214

یبوخ ّتنـس  راک  نیا  هک  اریز  دـیروآ ، رد  ار  دوخ  ياهـشفک  ندروخ  اذـغ  ماـگنه  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 215
.دشخب یم  یتحار  ار  اهاپ  تسا و 

نار تشوگ  تشاد و  تسود  ار  تسدرس  هچیهام و  تشوگ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 216
.تسا کیدزن  ناویح  لوب  لحم  هب  تمسق  نیا  اریز  تشاد ، یمن  تسود  ار 

.درک یم  كرت  هن  رگ  دروخ و  یم  تشاد  لیم  رگا  درکن ، شهوکن  ار  یماعط  زگره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 217
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.دیمد یمن  مه  بآ  فرظ  رد  و  درک ، یمن  توف  ار  اذغ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 218

.تسا ّتنس  زا  هرفس  رس  رب  يزبس  هکرس و  ( 219

نآ دـندروآ ، هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  اـمرخ  نغور و  ياوـلح  يرادـقم  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 220
سپـس دبای ، لیامت  اهنیا  هب  مسفن  مرادن  شوخ  یلو  هن ، دومرف : دیناد ؟ یم  مارح  ار  نآ  ندروخ  ایآ  دش : ضرع  درکن ، لیم  ترـضح 

« . (1) .دیدش . .  دنم  هرهب  ناتایند  یناگدنز  رد  دوخ  ياهیشوخ  اهیبوخ و  زا  امش  : » دومرف توالت  ار  هیآ  نیا 

[. دروخب نآ  زا  تحار  دناوتب  ناویح  ات   ] تشاد یم  هاگن  جک  هبرگ  يارب  ار  اذغ  فرظ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 221

: دومرف یم  دروخ و  یم  اذغ  تشگنا  جنپ  اب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 222

.دنروخ یم  تشگنا ] ود  اب   ] ناراّبج هک  هنوگ  نآ  هن  دروخ  یم  اذغ  هنوگ  نیا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر 

رد میدرک ، یم  سیخ  بآ  فرظ  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  يارب  ار  امرخ  شمـشک و  ام  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 223
.دنزیرب رود  ار  نآ  داد  یم  روتسد  تشگ  یم  رب  نآ  گنر  نوچ  و  درک ، یم  لیم  نآ  زا  مود  لوا و  ياهزور 
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ءالخلا تیب  رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   10

هراشا

.دشن هدید  طئاغ  ای  لوب  لاح  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  هاگ  چیه  . 218

دوخ رس  دریگب  ار  دوخ  هنیـس  طلخ  ای  ینیب  بآ  تساوخ  یم  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 219
ءالخلا تیب  هب  تساوخ  یم  نوچ  .درک و  یم  نینچ  زین  نتخادنا  ناهد  بآ  ماگنه  رد  .درک  یم  نفد  ار  نآ  سپـس  دیناشوپ و  یم  ار 

.دیناشوپ یم  ار  دوخ  رس  زین  دور 

هب دـنگوس  - نم هک  رادـب ، مرـش  ادـخ  زا  رذ ، اـبا  يا  دومرف : رذ  وبا  هب  دوـخ  تاشرافـس  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوـسر  . 220
نم اـب  هک  يا  هتـشرف  ود  زا  اریز  مشک ، یم  رـس  رب  ار  دوخ  ساـبل  مور  یم  ءـالخلا  تیب  هب  نوچ  - تسوا تسد  هب  مناـج  هک  ییادـخ 

.منک یم  مرش  دنتسه 

هیلع ّللا 
�

ه یّلص  ربمایپ  ننس  زا  تجاح  ءاضق  ماگنه  رد  - دشاب هنهرب  هک  یتروص  رد  - رس ندیناشوپ  دیوگ : ّللا 
�

ه همحر  دیفم  خیش  . 221
.تسا هلآ  و 

.دیشک یم  لوب  يارجم  هب  ار  دوخ  تسد  راب  هس  ندرک  لوب  زا  سپ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  . 222
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هیلع و ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدیسر  ثیدح  ام  هب  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هب  دیوگ : دلاخ  نب  نیسح  . 223
زین مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  و  تفرگ ، یم  تراهط  دوب  ّللا »

�
ه لوسر  دّـمحم   » نآ شقن  تشاد و  تسد  رد  رتشگنا  هک  یلاـح  رد  هلآ 

: دومرف مینک ؟ نینچ  هک  تسا  راوازس  مه  ام  يارب  متفگ : .دنا  هتفگ  تسار  نایوار  دومرف : درک ! ؟ یم  نینچ 

نوریب ار  رتشگنا  نتفرگ  تراهط  ماگنه  دیاب  نیا  رب  انب   ) دینک یم  پچ  تسد  هب  امـش  دـندرک و  یم  تسار  تسد  هب  ار  رتشگنا  نانآ 
( . دیروآ

دش يراج  يراصنا  رورعم  نب  ءارب  هراب  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ننس  زا  ّتنس  هس  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 224
تراهط بآ  اب  سپ  دش ، مرن  شجازم  دروخ و  ودک  رورعم  نب  ءارب  راب  کی  دـندرک ؛ یم  كاپ  ار  دوخ  اهگنـس  اب  البق  مدرم  ( 1:(1)

تقو نآ  زا  دراد (2) ». تسود  ار  نایوج  یگزیکاپ  ناگدـننک و  هبوت  دـنوادخ  : » درک لزان  ار  هیآ  نیا  وا  هراـب  رد  دـنوادخ  تفرگ ،
داد روتـسد  یلو  هّکم ،] رد  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادخ  لوسر  و   ] دوب هنیدم  رد  وا  تافو ، ماگنه  ( 2 .دش ّتنس  بآ  اب  نتفرگ  تراهط 

لزان هلبق  هب  هجوت  هیآ  هک  دوب  نیا  .دننک  نفد  دوب ) اجنآ  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  هک  هبعک  ینعی   ) هلبق فرط  هب  ار  وا  ات 
ّللا

�
ه یّلص  ادخ  لوسر  هب   ] ار شلام  ثلث  درک  تیـصو  ( 3 [. دیدرگ هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ربمایپ  ننـس  زا  زین  هلبق  هب  ّتیم  هیجوت  و   ] دش

.دیدرگ ّتنس  ثلث  هب  تیصو  هجیتن  رد  دنهدب ، [ هلآ هیلع و 

ره ور  نیا  زا  تشاد ، بانتجا  لوب  حشرت  زا  سک  ره  زا  شیب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 225
.دنک حشرت  وا  هب  لوب  ادابم  ات  درک  یم  باختنا  ار  یکاخ  رپ  مرن و  نیمز  ای  تفر  یم  يدنلب  نیمز  هب  دنک  لوب  تساوخ  یم  هاگ 

ءاضق صوصخم  یـسابل  نم  يارب  مدـنزرف ، دومرف : نم  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مردـپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  . 226
، هدرک هدامآ  ار  سابل  مه  نم  .دننیشن  یم  نم  هماج  رب  سجن  تاعیام  يور  نتسشن  زا  سپ  اه  سگم  مدید  اریز  نک ، هدامآ  تجاح 

ص:103

.تفریذپ هنسح  ّتنس  ناونع  هب  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمایپ  هک  درک  راک  هس  رورعم  نب  ءارب  ینعی  ( 1 - 1
.222/ هرقب ( 2 - 2
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یم لاوحا  همه  رد  هک   ] دنتـشادن رتشیب  هماـج  کـی  وا  ناراـی  هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : اـما  مدرب ، مردـپ  تمدـخ 
تشاذگ (1). رانک  درکن و  لوبق  ار  نآ  ور  نیا  زا  دندیشوپ ،]

تاقحلم

و دراذـگ ، شیپ  تسار  ياپ  زا  لبق  ار  پچ  ياپ  دورو  ماگنه  هک  تسا  نآ  ءالخلا  تیب  رد  ّتنـس  دـیوگ : ّللا 
�

ه همحر  قودـص  ( 224
( . دیوگب رکذ   ) دنک دای  ار  ادخ  و  دناشوپب ، ار  رس 

زا و  ینک ، یم  داـی  ار  ادـخ  دوـمرف : تسیچ ؟ ءـالخلا  تیب  هب  نتفر  ننـس  بادآ و  دیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  يدرم  ( 225
يرب یم  هانپ  دنوادخ  هب  هدش  هدنار  ناطیش 

: ییوگ یم  يدش  غراف  نوچ  و  ییوگ ) یم  میجرلا  ناطیشلا  نم  ّللاب 
�

ه ذوعا  )

هدنهد رازآ  تالوضف  یتمالس ، یناسآ و  رد  هک  ار  ادخ  شیاتس  ساپس و   » هیفاع رـسی و  یف  يذالا  نم  یّنم  جرخا  ام  یلع  ّلل 
�

ه دمحلا 
« . تخاس جراخ  نم  زا  ار 

ّتنـس و  تسا ، یفاک  گنـس  ددـع  هس  نتفرگ » تراهط   » يارب و  تراهط ، اب  رگم  تسین  يزامن  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  ( 226
.دیشک بآ  دیاب  امتح  ار  لوب  اما  تسا ، هدوب  يراج  نیا  رب  زین  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ  لوسر 

بآ اب  نتسش  نآ  زا  سپ  و  هدش ، يراج  زیمت  گنـس  ددع  هس  هب  نتفرگ » تراهط   » رد ّتنـس  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 227
.(2)

و دزادرپب ، دعقم  نتـسش  هب  سپـس  دیوشب ، ار  لوب  لحم  لوا  تسا ، بآ  اب  نتفرگ  تراهط  رد  ّتنـس  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 228
.دیوشن مه  اب  ار  ود  ره 

ص:104

زا يرود  زین  نارگید  هب  دـنک و  رود  دوخ  زا  ار  ساوـسو  ـالمع  اـت  دوـب  نآ  يارب  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  لـمع  نیا  ارهاـظ  ( 1 - 1
.دهد میلعت  ار  ساوسو 

.تسا بحتسم  هن  رگ  و  دشاب ، هدیسر  دعقم  فارطا  هب  تساجن  هک  تسا  مزال  ینامز  بآ  اب  نتسش  ( 2 - 2
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یم ناـهنپ  ار  دوخ  دـش و  یم  رود  مدرم  زا  يداـیز  رادـقم  تجاـح ، ياـضق  يارب  رفـس  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 229
.تخاس

ياضق لاح  رد   ] ار وا  سک  چیه  و  دیناشوپ ، یم  ار  شرـس  تفر  یم  ءالخلا  تیب  هب  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 230
.دیدن [ تجاح

ص:105
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تاوما روما  رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   11

هراشا

تنکـسم و راهظا  درب و  یم  هانپ  دنوادخ  هب  دید  یم  دوخ  ندب  رد  یکچوک  شوج  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  . 227
کچوک زیچ  دـهاوخب  رگا  ادـخ  دومرف : یم  تسین ؛ یمهم  زیچ  ّللا ،

�
ه لوسر  ای  دنتـشاد : یم  هضرع  وا  هب  .دومن  یم  وا  ربارب  رد  يراز 

.دومن دهاوخ  کچوک  ار  گرزب  زیچ  و  گرزب ، ار 

ترـضح نآ  ندـب  رب  تسد  فاـحل  يور  زا  تشاد ، بت  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  یلاـح  رد  يردـخ  دیعـس  وـبا  . 228
ام رب  اهالب  میتسه ، نینچ  ام  دومرف : تسا ! دـیدش  امـش  بت  ردـقچ  ّللا ،

�
ه لوسر  اـی  تفگ : تفاـیرد ، ار  وا  ندـب  ترارح  تشاذـگ و 

تسا (1). ربارب  ود  مه  ام  شاداپ  دوش و  یم  تخس 

ثیدـح رد  هک  یبیترت  هب   ) ار نآ  فرط  راهچ  هدـننک  لمح  هک  تسا  نآ  توبات  لمح  رد  ّتنـس  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 229
نآ زا  سپ  .دریگ  شود  هب  هدش ) رکذ  دعب 

ص:106

نارامیب زا  ترضح  نآ  هک  تشذگ  ثیدح 70  ترضح ، نآ  ترـشاعم  باب  رد  ثیدح 40 و  ترضح ، نآ  لیامـش  باب  رد  ( 1 - 1
( فلؤم  ) .درک یم  تدایع 
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تسا (1). بحتسم  يرگید  لمح  هنوگ  ره 

فرط لوا  هک  تسا  نانچ  هدـش  يراج  نآ  رب  ّتنـس  هک  توبات  هشوگ  راهچ  لمح  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  . 230
هب ات  دیامن ، لمح  ار  پچ  تسد  فرط  رخآ  رد  پچ و  ياپ  سپـس  تسار ، ياپ  فرط  سپـس  دریگ ، شود  هب  ار  تیم  تسار  تسد 

.دشاب هتفرگ  شود  هب  ار  نآ  هشوگ  راهچ  بیترت  نیا 

اجنآ زا  ار  يا  هزانج  هک  دوب  هتـسشن  دوخ  نارای  زا  یهورگ  اـب  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  . 231
امش ادخ  دنتفگ : نارای  زا  یخرب  دندرب  ار  هزانج  نوچ  .تساخنرب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  دنتـساخرب و  نارای  زا  یخرب  دنداد ، روبع 

یمرب اـج  زا  دـنداد  یم  تکرح  ار  يا  هزاـنج  رگا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  هکنآ  لاـح  دـیتساخنرب  ارچ  دـهد ، یتمالـس  ار 
هک دوب  نآ  رطاخ  هب  مه  نآ  تساخرب ، اج  زا  هزانج  يارب  راب  کـی  طـقف  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : ماـما  تساـخ ! ؟

هزانج هک  تساوخ  یمن  اریز  تساخرب ، هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دوب ، گـنت  مه  اـج  دـنداد و  یم  روبع  ار  ییدوهی  هزاـنج 
.دوش هداد  تکرح  ترضح  نآ  رس  زا  رتالاب 

یم ورف  دوخ  رد  رایـسب  دـش و  یم  بلاغ  وا  رب  هودـنا  دومن  یم  عییـشت  ار  يا  هزانج  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  . 232
.تفگ یم  نخس  رتمک  تفر و 

.تخیر یم  ربق  يور  رب  كاخ  تشم  هس  تیم  نفد  زا  سپ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  . 233

رگید اب  هک  درک  یم  يراک  مشاـه  ینب  تاوما  صوصخ  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  . 234
ربق رب  ار  دوخ  تسد  دیـشاپ  یم  وا  ربق  يور  رب  بآ  دناوخ و  یم  زامن  مشاه  ینب  زا  يا  هدرم  رب  هاگ  ره  .درک  یمن  ناناملـسم  تاوما 

اب ار  هزات  ربق  دش و  یم  دراو  هنیدم  هب  رفاسم  ای  بیرغ  صخـش  نوچ  و  دش ، یم  هدید  لگ  رد  شناتـشگنا  رثا  هک  يروط  هب  داهن  یم 
زا یسک  هچ  یگزات  تفگ : یم  دید  یم  نآ  رب  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ  لوسر  تسد  رثا 

ص:107

.تسا بحتسم  دریگب  ار  توبات  ریز  مه  زاب  رگا  دز  رود  ار  فرط  راهچ  هکنآ  زا  سپ  ینعی  ( 1 - 1
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؟ تسا هتفر  ایند  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  دّمحم  لآ 

دراد و ینعم  هچ  ربق  يور  رب  یمدآ  ندراذگ  تسد  مدیسرپ : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : ّللا 
�

ه دبع  یبا  نب  نمحرلا  دبع  . 235
: دومرف دننک ؟ یم  نینچ  ارچ 

: مدیسرپ .درک  نینچ  دیشاپ  بآ  شرسپ  ربق  يور  رب  هکنآ  زا  سپ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر 

رب سپس  درب  ورف  نیمز  رد  ار  دوخ  تسد  [ ناتشگنا  ] دوب هلبق  لباقم  هک  یلاح  رد  ترضح  مراذگب ؟ ناناملسم  ربق  رب  ار  متسد  هنوگچ 
.دروآ

: دومرف یم  تفگ  یم  تیلست  یسک  هب  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  . 236

: دومرف یم  تفگ  یم  تینهت  کیربت و  هاگ  ره  و  دروآ . » تمحر  امش  رب  دهد و  رجا  ار  امش  ادخ   » مکمحر ّللا و 
�

ه مکرجآ 

« .دنادرگ كرابم  امش  يارب  دهد و  تکرب  امش  رب  دنوادخ   » مکیلع ّللا 
�

ه كراب  مکل و  ّللا 
�

ه كراب 

زامن تعکر  رازه  زور  نآ  رد  هکنآ  زج  دشن  راچد  یتبیصم  هب  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  . 237
یتبیـصم هب  هاـگ  ره  دومرف : دوخ  نادـنزرف  هب  .تفرگ و  یم  هزور  مه  زور  هس  داد و  یم  هقدـص  نیکـسم  تصـش  رب  تشازگ و  یم 

.درک یم  نینچ  هک  مدید  ار  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  اریز  دینک ، لمع  مدرک  لمع  نم  هک  هنوگ  نیمه  دیدش  راچد 

هک ره  و  : » هدومرف لاعتم  يادخ  درک ، دـهاوخ  تفلاخم  امـش  اب  مه  ادـخ  هک  دـیزرون  تفلاخم  دـینک و  يوریپ  ناتربمایپ  رثا  زا  سپ 
نم سپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  .تسا » يّدـج  روما  زا  نیا  هک  [ تسا هتـسیاش  رایـسب   ] دـیامن تشذـگ  دـنک و  ربص 

.منک یم  لمع  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دننام  هشیمه 

تاقحلم

.تفر یم  هزانج  عییشت  هب  درک و  یم  تدایع  رامیب  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : کلام  نب  سنا  ( 231

ص:108
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: درک یم  اعد  نینچ  تفر  یم  يرامیب  تدایع  هب  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ( 232

اهنت هک  هد  افـش  و  تسوت ، تسد  رد  يرامیب  هک  يا  ربب  ار  يرامیب   » تنا ّالا  یفاش  ال  یفاّشلا ، تنا  فشا  و  سابلا ، ّبر  سابلا  بهذا 
« . تسین يا  هدنهد  افش  وت  زج  و  يا ، هدنهد  افش  وت 

یم درد  مشچ  شباحـصا  ای  هداوناخ  زا  یکی  ای  دوخ  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  ( 233
: دناوخ یم  ار  اعد  نیا  دنتفرگ 

شوگ و زا  ارم  ادـنوادخ ،  » يراث هیف  ینرا  و  ینملظ ، نم  یلع  ینرـصنا  و  یّنم ، نیثراولا  اـمهلعجا  و  يرـصب ، یعمـسب و  ینعّتم  ّمهّللا 
هدرک متس  نم  هب  هک  یسک  رب  ارم  و  ریگم ، ) نم  زا  ار  اهنآ  مندرم  زا  شیپ   ) هد رارق  نم  ثراو  ار  ود  نآ  و  نادرگ ، دنم  هرهب  ممـشچ 

« . امنب نم  هب  وا  زا  ار  مماقتنا  و  نک ، زوریپ 

: تخومآ یم  ار  اعد  نیا  دردرس  بت و  اهدرد و  همه  زا  ییاهر  يارب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  یمارگ  ربمایپ  دیوگ : سابع  نبا  ( 234

نوخ هک  هدننز  گر  ره  ّرش  زا  گرزب ، يادخ  مان  هب   » راّنلا ّرح  ّرش  نم  و  راّعن ، قرع  ّلک  ّرـش  نم  میظعلا  ّللاب 
�

ه ذوعا  ریبکلا ، ّللا 
�

ه مساب 
« . مرب یم  هانپ  گرزب  يادخ  هب  خزود  شتآ  ّرش  زا  دراد و  نایرج  نآ  رد  تدش  هب 

یم يرای  نآ  عفد  رب  ندـناوخ  زامن  نتفرگ و  هزور  اب  تخاس  یم  نیگهودـنا  ار  وا  يزیچ  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ربمایپ  ( 235
.تسج

یم زامن  تعکر  ود  تفرگ و  یم  وضو  تساخ ، یمرب  دـش  یم  راـچد  یتبیـصم  هب  هاـگ  ره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 236
: درک یم  اعد  نینچ  دناوخ و 

هدـعو ام  هب  ار  هچنآ  سپ  مداد ، ماجنا  يدوب  هداد  روتـسد  ام  هب  ار  هچنآ  نم  ایادـخ ،  » انتدـعو ام  انل  زجناف  انترما ، اـم  تلعف  دـق  ّمهّللا 
« . امرف ققحم  يا  هداد 

قداص ماما  درک ، دنلب  نویش  هب  ادص  ینز  هناخ  نورد  زا  هک  مدوب  هتـسشن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  دیوگ : لماک  نب  ءالع  ( 237
شفرح ات  داد  همادا  دوخ  هتشذگ  نخس  هب  و  نوعجار ،  هیلا  ّانإ  هّلل و  ّانإ  تفگ : تسشن و  سپس  تساخرب ، یتحاران ) زا   ) مالّسلا هیلع 

، دش مامت 
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ام راوازـس  رگید  دـش  عقاو  یهلا  تشونرـس  هاگ  ره  یلو  دـشاب ، ملاس  ناـملاوما  دـالوا و  ناـج و  هک  میراد  تسود  اـم  دومرف : سپس 
.میشاب هتشاد  تسود  هتشادن ، تسود  ام  يارب  ادخ  ار  هچنآ  هک  تسین 

يارب لیئربج  [ اریز  ] تسا مهرد  ثلث  مهرد و  هدزیـس  رادـقم  رثکا  دـح  تیم  يارب  روفاـک  رد  ّتنـس  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماـما  ( 238
يارب ءزج  کی  درک ، تمـسق  هس  ار  نآ  ترـضح  نآ  تشاد ، نزو  مهرد  لهچ  هک  دروآ  یطونح  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادخ  لوسر 

.مالّسلا اهیلع  همطاف  يارب  رگید  ءزج  مالّسلا و  هیلع  یلع  يارب  ءزج  کی  دوخ ،

، هن دومرف : تسا ؟ بوسحم  نفک  زا  تیم  يارب  همامع  ایآ  میتفگ : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  دـنیوگ : ملـسم  نب  دّـمحم  هرارز و  ( 239
نآ (1). زا  رتمک  هن  دناشوپب  ار  شندب  مامت  هک  يرساترس  شـشوپ  کی  ای  يرـساترس ) هماج ، گنل ،  ) تسا نهاریپ  هس  بجاو  نفک 

.تسا ّتنس  همامع  و  دوب ، دهاوخ  تعدب  نآ  زا  رتدایز  و  تسا ، ّتنس  هماج  جنپ  ات  اهنیا  زا  شیب  و 

.تسا ّتنس  زا  دننک ) یم  نفد  تیم  هارمه  هک  امرخ ، رت  بوچ  هعطق  ود   ) هدیرج هک  تسا  دراو  یثیدح  رد  ( 240

هزیکاپ زا  نامتاوما  نفک  بجاو و  جـح  جراـخم  ناـنز و  هیرهم  هک  میتسه  ینادـناخ  اـم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ( 241
.مراد هدامآ  ار  دوخ  نفک  نم  و  دوش ، یم  هیهت  ام  لاوما  نیرت 

هنیس لباقم  دوب  درم  تیم  رگا  دناوخ ، یم  زامن  يا  هزانج  رب  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ( 242
.داتسیا یم  وا  رس  لباقم  دوب  نز  رگا  و  وا ،

هراوس زگره  دـیع  زامن  يارب  نتفر  نوریب  ای  هزاـنج و  عییـشت  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : يردـخ  دیعـس  وبا  ( 243
.تفرن

نز هک  هدش  يراج  نیا  رب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ّتنس  دومرف : مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ( 244

ص:110

.دوشن ادیپ  نهاریپ  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  ( 1 - 1
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( . دراد تیولوا  نارگید  زا  رهوش  .دشاب و  وا  مرحم   ) دنیبب ار  وا  هتسناوت  یم  شتایح  نامز  رد  هک  دراذگ  ربق  رد  یسک  ار 

یم ار  ندـب  مامت  هک  يدـنلب  داشگ و  هماج   ) ناـسلیط نیلعن و  هـالک و  بش  هماـمع و  اـب  دومرف : یم  مالّـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  ( 245
يراج نیا  رب  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادخ  لوسر  ّتنـس  اریز  نک ، زاب  ار  تیاه  همکد  ندـش  دراو  ماگنه  هب  و  وشن ، ربق  دراو  دـناشوپ )

دیاب هدننک  نفد  و  هدش ،

 « دحا هّللا  وه  لق  و «  قلفلا »  ّبرب  ذوعا  لق  و «  سانلا »  ّبرب  ذوعا  لق  و «  هحتاف »  » هروس و  دیوگب ، میجرلا » ناطیـشلا  نم  ّللاب 
�

ه ذوعا  »
.دناوخب یسرکلا » هیآ   » و

تـسد رد  یتاظحل  ار  كاخ  نآ  زا  شیپ  تخیر و  یم  یتّیم  ربق  رب  كاخ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  مدید  دیوگ : هنیذا  نب  رمع  ( 246
يا دومرف : مدیـسرپ ، ناشیا  زا  ار  نآ  تلع  .تخیر  یمن  رتشیب  مه  تشم  هس  زا  شیب  تخیر و  یم  ربق  يور  سپـس  تشاد  یم  هاـگن 

: مدناوخ یم  ار  اعد  نیا  متشاد  رمع ،

وت هب  ادنوادخ ،  . » امیلـست انامیا و  ّالا  مهداز  ام  و  هلوسر ، هّللا و  قدص  و  هلوسر ، هّللا و  دعو  ام  اذـه  کثعبب ، اقیدـصت  و  کب ، انامیا 
ادخ و و  دنا ، هداد  هدعو  ار  ام  شلوسر  ادـخ و  هک  تسا  يزیچ  نیا  .مراد  رواب  تمایق  رد  ار  ناگدرم  وت  نتخیگنارب  هب  مراد و  نامیا 

ّتنس درک و  یم  نینچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دوزفین . » ام  میلـست  نامیا و  رب  زج  نانآ  هتفگ  .دنا و  هتفگ  تسار  شلوسر 
.تسا هدش  يراج  نادب  مه 

.دنشاپب بآ  ربق  يور  رب  هک  تسا  ّتنس  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ( 247

عورش ّتیم  رس  فرط  زا  دتسیاب و  هلبق  هب  ور  هک  تسا  نآ  ربق  يور  رب  بآ  ندیشاپ  رد  ّتنس  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 248
رخآ رد  و  درب ، رـس  رگید  فرط  هب  اـت  دزیرب  بآ  دـنز و  رود  اـج  ناـمه  زا  سپـس  دـسرب ، شیاـپ  فرط  هب  اـت  بآ  نتخیر  هـب  دـنک 

.تسا نینچ  راک  نیا  رد  ّتنس  دشاپب ، ربق  طسو  رب  بآ  يرادقم 

رتشیب رگا  دوش و  هتخاس  رتدنلب  نیمز  زا  زاب  تشگنا  راهچ  ردـق  هب  ربق  هک  تسا  نآ  ّتنـس  دومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ( 249
حطسم ربق  دیاب  زین  و  درادن ، یعنام  دش  مه 
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.دوشن هتخاس  هدمآرب  یهام ) هدرگ  ای   ) رتش ناهوک  دننام  دشاب و 

هلآ هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دـش ، دیهـش  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  رفعج  هک  یماگنه  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 250
زور هس  رگید  نانز  اب  شدوخ  دنک و  هیهت  اذغ  رفعج ) رسمه   ) سیمع تنب  ءامسا  يارب  زور  هس  هک  درک  رما  ار  مالّسلا  امهیلع  همطاف 

.دنربب اذغ  زور  هس  ات  ناگدز  تبیصم  يارب  هک  دش  نیا  رب  ّتنس  ور  نیا  زا  .دننامب  وا  دزن 

، تسناد یم  ّتنس  زا  ار  لمع  نیا  و  دننک ، فرصم  وا  متام  جراخم  رد  مهرد  دصتشه  هک  درک  تیـصو  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 251
.دنا تبیصم  راتفرگ  نانآ  هک  دینک ، هیهت  اذغ  [ بلاط یبا  نب   ] رفعج هداوناخ  يارب  دوب : هدومرف  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ  لوسر  اریز 

هناخ هب  اذغ  هک  تسا  نآ  ّتنـس  و  تسا ، تیلهاج  لمع  زا  ندروخ  اذغ  ناگدز  تبیـصم  دزن  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 252
دنتسرفب (1). نانآ 
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! تسا هریغ  عییشت و  رد  ناگدننک  تکرش  هب  نداد  جرخ  نآ  هک  دنوش  یم  رتگرزب  یتبیصم  راتفرگ 
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اوادم هجلاعم و  رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   12

هراشا

صوصخم تلآ  اب  هیبظ  وبا  و  درک ، تماجح  ار  دوخ  رس  طسو  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 238
مرگولیک هس  ابیرقت  هک   ) امرخ عاص  کی  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ  لوسر  دومن و  تماجح  ار  ترضح  نآ  دوب  سم  زا  هک  تماجح 

مخت اب  ای   ) درک یم  ینیب  لخاد  دجنک  نغور  تفرگ  یم  دردرس  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  .دومرف و  اطع  وا  هب  تسا )
.(1) داد ) یم  روخب  زینشگ 

سک چـیه  دومرف : یم  و  درک ، یمن  اوادـم  ار  دوخ  ماکز  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  . 239
.دنک یم  نک  هشیر  ار  ماذج  يرامیب  ماکز  دوش  التبم  ماکز  هب  هاگ  ره  و  دراد ، ماذج  زا  یگر  هکنیا  زج  تسین 

زیهرپ اهیندروخ  زا  ار  وا  ناکشزپ  دوش  یم  رامیب  ام  زا  یـسک  یتقو  متفگ : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : ضیف  نب  دّمحم  . 240
: متفگ .مینک  یم  هجلاعم  ار  دوخ  درـس  بآ  بیـس و  اب  و  مینک ، یم  زیهرپ  امرخ  زا  طقف  نادناخ  ام  یلو  دومرف : ترـضح  .دـنهد  یم 

ارچ

ص:113

( فلؤم  ) .دیلام یم  نغور  ار  دوخ  ناوربا  دردرس  عفر  يارب  ترضح  نآ  هک  تشذگ  تفاظن  باب  رد  ( 1 - 1
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.داد زیهرپ  نآ  زا  شیرامیب  نامز  رد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  اریز  دومرف : دینک ؟ یم  زیهرپ  امرخ  زا 

تاقحلم

ای هدنهد » هانپ   » ار نآ  درک و  یم  تماجح  ار  شرـس  طسو  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 253
.دیمان یم  هدنهد » تاجن  »

.درک یم  تماجح  رصع  زا  دعب  هبنشود  زور  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 254

وم و رود و  ار  رقف  ناوارف ، ار  يزور  تسا ، ّتنـس  زا  هعمج  زور  رد  یمطخ  اب  رـس  نتـسش  دومرف : یم  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  ( 255
.تسا دردرس  زا  ماما  راک  نیا  و  دزاس ، یم  وکین  ار  ندب  تسوپ 

رس هک  ره  دومرف : یم  و  تسش ، یم  ردس  اب  ار  دوخ  رس  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : یم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 256
ره و  دنک ، یمن  هانگ  دش  رود  وا  زا  ناطیـش  هسوسو  هک  ره  و  دزاس ، یم  رود  زا  ار  ناطیـش  هسوسو  دنوادخ  دیوشب  ردـس  اب  ار  دوخ 

.دوش یم  تشهب  لخاد  دنکن  هانگ  هک 

تسا (1). ندیشک  هّیفنا  ندیشک و  هرون  تماجح ، مالّسلا  مهیلع  ناربمایپ  ياهاود  زا  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 257

کشزپ و هب  رگید  اـت  هتخومآ ، نم  هب  لـیئربج  هک  ار  ییوراد  مزوماـین  امـش  هب  اـیآ  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 258
ّللا

�
.ه لوسر  ای  ارچ ، دنتفگ : دیوشن ؟ جاتحم  ییوراد 

داتفه و  سان ، هروس  راب  داتفه  و  هحتاف ، هروس  راب  داتفه  دیریگب و  ار  ناراب  بآ  دومرف :

ص:114

ندرک هسطع  يارب  ار  نآ  دوش و  یم  هتخاـس  وکاـبنت  زا  رتـشیب  هک  تسا  روآ  هسطع  فّیکم و  گـنر و  يا  هوهق  يدرگ  هّیفنا  ( 1 - 1
.دننک یم  ینیب  لخاد  ار  نآ  مدرم  زا  یخرب  دنهد و  یم  رارق  ینیب  ولج 
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راب داتفه  هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمایپ  رب  تاولص  راب  داتفه  و  قلف ، هروس  راب 

.دیماشایب بآ  نآ  زا  ماش  حبص و  ره  یپایپ  زور  تفه  دیناوخب و  نآ  رب  ّللا 
�

ه ناحبس 

نآ لاعتم  يادـخ  درک ، تیاکـش  دـنوادخ  هب  رمک  درد  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 259
( . میلح ینعی   ) تشوگ اب  مدنگ  ندروخ  هب  داد  روتسد  ار  ترضح 

.درب هانپ  ندرک  تماجح  هب  هکنآ  رگم  دشن  رامیب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  هاگ  چیه  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ( 260

ود دودـح   ) مهرد هد  طقف  بت  هجلاعم  يارب  هلآ ) هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر   ) ام ّدـج  دومرف : یم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 261
.درک یم  لیم  اتشان  تخیمآ و  یم  درس  بآ  اب  تفرگ و  یم  ار  رکش  ریس )

ص:115
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ندرک كاوسم  رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   13

هراشا

.تسا ناربمایپ  ننس  زا  ندرک  كاوسم  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 241

.تسا ناهد  هدننکوبشوخ  و  ربمایپ ، ّتنس  و  دنوادخ ، يدونشخ  بجوم  ندرک  كاوسم  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  . 242

زامن يارب  باوخ  زا  یتقو  راب  کی  باوخ ، زا  شیپ  راب  کـی  درک : یم  كاوسم  راـب  هس  بش  ره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ربماـیپ  . 243
.دور نوریب  هناخ  زا  حبص  زامن  يارب  هکنآ  زا  شیپ  راب  کی  و  تساخ ، یمرب  بش 

وضو و بآ  داد  یم  روتـسد  دـناوخ  یم  ار  اشع  زامن  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 244
باوخ زا  سپس  .دهاوخب  ادخ  هک  ردقنآ  دیباوخ  یم  هاگ  نآ  .دنراذگب  وا  رس  دزن  هدیناشوپ  ار  نآ  يور  دننک و  هدامآ  ار  شکاوسم 
یمرب باوخ  زا  زاـب  دـیباوخ و  یم  هراـبود  درازگ ، یم  زاـمن  تعکر  راـهچ  تفرگ و  یم  وضو  درک و  یم  كاوسم  تساـخ و  یمرب 

.دناوخ یم  زامن  تفرگ و  یم  وضو  درک و  یم  كاوسم  تساخ و 

امش  ) تسا یبوخ  قشمرس  امش  يارب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  رد  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هاگ  نآ 

ص:116
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.درک یم  كاوسم  تساخ  یمرب  باوخ  زا  هک  راب  ره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمایپ  دومرف : نخس  رخآ  رد  و  دینک . ) ادتقا  وا  هب  مه 

.درک یم  كاوسم  يزامن  ره  يارب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمایپ  . 245

.دیشک یم  اهنادند  ضرع  هب  ار  كاوسم  ندرک  كاوسم  ماگنه  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمایپ  . 246

.دوب هداد  روتسد  نینچ  ار  وا  لیئربج  و  درک ، یم  كاوسم  كارا  بوچ  اب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 247

تاقحلم

.درک یم  كاوسم  ناوارف  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 262

.تسا ّتنس  زا  وضو ، زا  شیپ  رحس  رد  ندرک  كاوسم  ( 263

.تسا تیاور 263 ) دننام  ( 264

، دنک یم  وبشوخ  ار  ناهد  تسا ، بوخ  كاوسم  يارب  نوتیز  كرابم  تخرد  بوچ  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ( 265
.تسا نم  زا  شیپ  ناربمایپ  كاوسم  نم و  كاوسم  نآ  و  درب ، یم  ار  نادند  مرج 

هدومن تموادم  مالّـسلا  مهیلع  ناربمایپ  ّتنـس  رب  دنک  كاوسم  راب  ود  يزور  هک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ( 266
.تسا
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وضو رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   14

هراشا

.درک یم  وضو  دیدجت  یبحتسم  بجاو و  زامن  ره  يارب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 248

مامت هکم  حـتف  لاـس  رد  اـما  تفرگ ، یم  وضو  هناگادـج  يزاـمن  ره  يارب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  یمارگ  ربماـیپ  دـیوگ : هدـیرب  . 249
نینچ ادمع  دومرف : دیدوب ! هدرکن  نونکات  هک  دیدرک  يراک  ّللا ،

�
ه لوسر  ای  تفگ : رمع  .دناوخ  وضو  کی  اب  ار  زور  هنابـش  ياهزامن 

( . تسا مزال  هناگادج  يوضو  يزامن  ره  يارب  هک  دنرادنپن  مدرم  ات   ) مدرک

توالت ار  هیآ  نیا  تفرگ و  یم  هناگادـج  يوضو  يزامن  ره  يارب  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  . 250
هب تساوخ  یم  شور  نیا  اـب  و  « (1) .دییوشب . .  جـنرآ  ات  ار  اهتـسد  اهتروص و  دـیتساخرب  زامن  يارب  هاگ  ره  نانمؤم ، يا  : » درک یم 
هلآ هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ربمایپ  باحـصا  مالّـسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادخ  لوسر  دوخ  ّالا  دنک و  لمع  بحتـسم 

.دندناوخ یم  مه  وضو  کی  اب  ار  ددعتم  ياهزامن 

ناتیارب ار  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  يوضو  ایآ  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگ : هرارز  . 251

ص:118

.6/ هدئام ( 1 - 1
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دوخ ياه  نیتسآ  سپـس  داهن ، دوخ  ولج  ار  نآ  تساوخ و  دوب  نآ  رد  بآ  يرادقم  هک  ار  یفرظ  ترـضح  .ارچ  میتفگ : منکن ؟ نایب 
بآ زا  رپ  ار  دوخ  فک  سپـس  .دـشاب  كاپ  تسد  هک  تسا  یتقو  نیا  دومرف : درب و  ورف  نآ  رد  ار  تسار  تسد  هاگ  نآ  دز ، ـالاب  ار 

: تفگ تخیر و  یناشیپ  يور  درک و 

ياـج همه  اـت   ) دیـشک یناـشیپ  تروص و  رب  ار  دوـخ  تسد  راـب  کـی  تخاـس و  ناور  دوـخ  نساـحم  فارطا  هب  ار  نآ  و  ّللا »
�

ه مسب  »
( . تسش ار  تروص 

دیـشک تسار  تسد  قاس  رب  پچ  تسد  اب  تخیر و  تسار  تسد  جنرآ  رب  درک و  رپ  ار  نآ  درب و  ورف  بآ  رد  ار  پچ  تسد  سپس 
تـسد تخیر و  پچ  تسد  جنرآ  رب  درک و  رپ  ار  نآ  درب و  ورف  بآ  رد  ار  تسار  تسد  سپـس  .دش  ناور  ناتـشگنا  رـس  هب  بآ  ات 
تسار پچ و  تسد  يرت  اب  ار  اهاپ  تشپ  رس و  ولج  هاگ  نآ  .دش  ناور  ناتشگنا  رس  هب  بآ  ات  دیـشک  پچ  تسد  قاس  رب  ار  تسار 

.درک حسم 

کی تسا : یفاـک  وـت  يوـضو  يارب  بآ  تشم  هس  ور  نیا  زا  دراد ، تسود  ار  درف  ددـع  تساـتکی و  درف و  دـنوادخ  دوـمرف : سپس 
يرت اـب  و  ار ، تسار  ياـپ  يور  رـس و  ولج  تسار  تسد  يرت  اـب  و  تسد ؛ ياـهقاس  يارب  مه  تشم  ود  و  تروـص ، يارب  بآ  تشم 

.ینک یم  حسم  ار  پچ  ياپ  يور  پچ  تسد 

نیمه ترضح  نآ  دیـسرپ و  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  يوضو  تیفیک  زا  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  يدرم  دومرف : هاگ  نآ 
تشاد (1). نایب  وا  يارب  هنوگ 

.تسش یم  ار  دوخ  تسار  ياه  فرط  لوا  نتفرگ  وضو  ماگنه  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : هریره  وبا  . 252

: دومرف مدیسرپ ، وضو  بآ  رادقم  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : ریصب  وبا  . 253

لسغ بآ  مرگولیک ) هس  ابیرقت   ) عاص کی  اب  و  تفرگ ، یم  وضو  بآ  ریس ) هد  ابیرقت   ) ّدم کی  اب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر 
.درک یم 

، تسین لالح  ام  رب  هقدص  هک  میتسه  ینادناخ  ام  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 254

ص:119

( فلؤم  ) .تسا رتاوتم  هکلب  ضیفتسم  دروم  نیا  رد  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  ( 1 - 1
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.میشک یمن  نایدام  رب  يریگ  تفج  يارب  ار  غالا  و  میریگب ، وضو  بآ  رپ  باداش و  هک  میراد  روتسد  و 

هک تسا  ییاهزیچ  زا  ندیشک ) ینیب  رد  بآ   ) قاشنتسا و  ندنادرگ ) ناهد  رد  بآ   ) هضمضم دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 255
.تسا هداهن  ّتنس  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ  لوسر 

تاقحلم

يرای ارم  اهنآ  رد  دنک و  تکرش  نم  اب  نآ  رد  یسک  مرادن  تسود  هک  تسا  زیچ  ود  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 267
يادخ تسد  رد  هقدص  اریز  مهدب ) دوخ  تسد  اب  مراد  تسود  هک   ) ما هقدـص  رگید  .تسا و  نم  زامن  ءزج  هک  میوضو  یکی  دـهد :

.دریگ یم  رارق  نامحر 

.داهن یم  رس  يالاب  درک و  یم  هدامآ  دوخ  تسد  اب  ار  شیوضو  بآ  اهبش  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 268

.دینادرگ یم  تشگنا  رد  ار  دوخ  رتشگنا  راب  هس  تفرگ  یم  وضو  زامن  يارب  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 269

یم حسم  - تسا رس  تحاسم  مامت  مراهچ  کی  ابیرقت  هک  رس  ولج  ینعی  - هیـصان رب  وضو  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ( 270
.دیشک

رد بآ  راب  هس  وضو  يارب  دومرف : رصم  تموکح  هب  يو  مازعا  ماگنه  هب  رکب  یبا  نب  دّمحم  هب  شرافـس  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 271
رـس ولج ]  ] هاگ نآ  يوشب ، ار  پچ  تسد  نآ  زا  دعب  تسار و  تسد  سپـس  تروص  و  شکب ، ینیب  رد  بآ  راب  هس  و  نادرگب ، ناهد 

 . . .درک یم  نینچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  مدید  نم  اریز  نک ، حسم  ار  اهاپ  يور  و 

( .تسین نشور  نآ  زا  دارم  دراد و  فالتخا  تیاور  نیا  هخسن  ( ) 272

ص:120
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لسغ رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   15

هراشا

رگا و  درک ، یم  لسغ  بآ  مرگولیک ) هس   ) عاص کی  اب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : یم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 256
دومن (1). یم  فرصم  بآ  كراچ ) کی  ولیک و  هس   ) ّدم کی  عاص و  کی  درک  یم  لسغ  شنانز  زا  یکی  اب 

یّلـص ادخ  لوسر  تفگ : رباج  دیـسرپ ، هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  لسغ  هراب  رد  ّللا 
�

ه دبع  نب  رباج  زا  دّـمحم  نب  نسح  . 257
يا تفگ : رباج  تسا ؛ رایسب  ینیب  یم  هک  نانچ  نم  رس  يوم  تفگ : دّمحم  نب  نسح  .تخیر  یم  رـس  رب  بآ  راب  هس  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه

.دوب رتوبشوخ  رتشیب و  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  رس  يوم  انامه  وگم ، ار  نیا  هدازآ ،

زین و  دور ، یم  دوـخ  جـئاوح  بلط  رد  هک  تسا  یـسک  یگزیکاـپ  بجوـم  اهدـیع  رد  ندرک  لـسغ  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 258
.تسا هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ربمایپ  ّتنس  زا  يوریپ 

درم ره  رب  نآ  تیاعر  هک  تسا  یتّنس  هعمج  لسغ  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 259

ص:121

( فلؤم « . ) دندرک یم  لسغ  فرظ  کی  زا  ود  ره   » هک دراد  ار  هفاضا  نیا  رگید  یتیاور  رد  ( 1 - 1
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تلع .تسا و  رگید  هعمج  ات  هعمج  زا  ناهانگ  هراّفک  یگزیکاـپ و  هلیـسو  هعمج  لـسغ  تسا (1) . . . مزال  رفـس  رـضح و  رد  نز ، و 
هعمج زور  نوچ  دندوب و  مرگرس  دوخ  تاناویح  ریاس  شکبآ و  نارتش  راک  هب  هتفه  ماّیا  رد  راصنا  هک  تسا  نآ  هعمج  لسغ  عیرـشت 

هیلع و ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  تهج  نیدب  دندش ، یم  تیذا  نانآ  ياهلغب  ریز  دب  يوب  زا  مدرم  دندمآ و  یم  دجـسم  هب  دیـسر  یم  ارف 
.دش يراج  نآ  رب  ّتنس  هک  دوب  نیا  .دننک  لسغ  هعمج  ياهزور  ات  داد  روتسد  هلآ 

.تسا ّتنس  رطف  دیع  زور  رد  لسغ  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 260

يارب دیـسر  یم  ارف  ناضمر  كرابم  هام  رخآ  ههد  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ربمایپ  دومرف : یثیدـح  نمـض  مالّـسلا  هیلع  یلع  . 261
رادیب حبـص  ات  ار  اهبـش  دومن و  یم  فاکتعا  دجـسم  رد  دمآ و  یم  نوریب  هناخ  زا  هدز ، رمک  هب  تمه  نماد  دش و  یم  هدامآ  تدابع 

درک (2). یم  لسغ  اشع  برغم و  زامن  نیب  بش  ره  دوب و 

تاقحلم

رد ار  دوخ  رتـشگنا  تباـنج  لـسغ  وضو و  ماـگنه  رد  هک  داد  روتـسد  ارم  لـیئربج  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوـسر  ( 273
( . دور نآ  ریز  هب  بآ  ات   ) منادرگب تشگنا 

ار فان  لخاد  دوخ  تشگنا  اـب  تباـنج ، لـسغ  ماـگنه  هک  داد  روتـسد  ارم  لـیئربج  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 274
.میوشب

ص:122

.تسا دّکؤم  بحتسم  ینعی  ( 1 - 1
( فلؤم  ) .دش دهاوخ  رکذ  رگید  ياهلسغ  یخرب  زامن ، باب  رد  ادخ  تساوخ  هب  ( 2 - 2
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زامن رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   16

هراشا

یم یبحتسم  زامن  زور  هنابـش  بجاو  ياهزامن  ربارب  ود  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : یم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 262
.تفرگ یم  هزور  بجاو  هزور  ربارب  ود  .دناوخ و 

: تفگ دیـسرپ و  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  مدوب  هتـسشن  مه  نم  هک  یـسلجم  رد  ثیرح  نب  ورمع  دـیوگ : ریدـس  نب  ناـنح  . 263
هلفان زامن  تعکر  تشه  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : .هد  ربخ  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ  لوسر  زامن  زا  ارم  موش ، تیادف 

بجاو زامن  تعکر  هس  و  رـصع ، بجاو  زامن  تعکر  راـهچ  رـصع و  هلفاـن  تعکر  تشه  و  رهظ ، بجاو  زاـمن  تعکر  راـهچ  رهظ و 
ماـن هب  تعکر  ود   ) رتو تعکر  هس  بش و  زاـمن  تعکر  تـشه  و  اشع (1) ، زامن  تعکر  راـهچ  و  نآ ، هلفاـن  تعکر  راـهچ  برغم و 

.دناوخ یم  حبص  بجاو  زامن  تعکر  ود  حبص و  هلفان  تعکر  ود  و  رتو ) مان  هب  تعکر  کی  عفش و 

؟ دـنک یم  باذـع  زامن  ندـناوخ  دایز  هب  ارم  دـنوادخ  ایآ  مناوخب ، زاـمن  رادـقم  نیا  زا  شیب  متـسناوت  نم  رگا  موش ، تیادـف  متفگ :
ّتنس كرت  هب  ار  وت  یلو  هن ، دومرف :

ص:123

.تسا هدشن  رکذ  تسا  هتسشن  زامن  تعکر  ود  هک  اشع  هلفان  ( 1 - 1
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.دیامن یم  باذع 

هک اشع  هلفان  زامن  تعکر  ود   ) همتع زامن  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : یثیدح  نمـض  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 264
دیباوخ (1). یم  سپس  دناوخ  یم  ار  دنناوخ ) یم  هتسشن 

هک دوش  یم  هدافتسا  تایاور  نیا  زا  .میدرک و  افتکا  دش  رکذ  هک  نیمه  هب  ام  تسا و  رتاوت  دح  زا  شیب  هراب  نیا  رد  تایاور  ّفلؤم :
نآ تعکر  ود  تسا و  جراخ  دناوخ  یم  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ  لوسر  هک  یبحتـسم  بجاو و  زامن  تعکر  هاجنپ  زا  هریتو »  » زامن

باسح هب  بش  رخآ  رتو »  » زامن ياج  هب  دیـسر  ارف  گرم  رگا  ات  هدـش  عیرـشت  رتو »  » زامن ياـج  هب  دوش و  یم  باـسح  تعکر  کـی 
یسک : » دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدرک  لقن  ریـصب  وبا  زا  ّللا 

�
ه همحر  قودص  خیـش  هک  تسا  یتیاور  بلطم  نیا  دهاش  .دیآ 

یتعکر ود  نامه  دوصقم  مدرک : ضرع  دیوگ : ریـصب  وبا  .دباوخن  رتو  زامن  ندناوخ  نودـب  دـیاب  دراد  نامیا  ازج  زور  ادـخ و  هب  هک 
و دوش ، یم  باسح  تعکر  کی  ياج  هب  تعکر  ود  نآ  يرا ، دومرف : دوش ؟ یم  هدـناوخ  هتـسشن  لاح  هب  اشع  زامن  زا  دـعب  هک  تسا 

درمن مه  رگا  و  دشاب ، هدناوخ  ار  بش  رخآ  رتو  زامن  هک  تسا  یسک  دننام  دسر  ارف  شگرم  بش  نآ  رد  دناوخب و  ار  نآ  یسک  رگا 
: متفگ هن ، دومرف : دـناوخ ؟ یم  ار  تعکر  ود  نیا  زین  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادـخ  لوسر  اـیآ  متفگ : .دـناوخ  یم  بش  رخآ  رد  ار  رتو 

ای تفر  دهاوخ  ایند  زا  بش  نآ  ایآ  هک  تسناد  یم  دیـسر و  یم  یحو  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  هب  هکنآ  يارب  دومرف : ارچ ؟
« . دنناوخب ار  نآ  داد  یم  روتسد  نارگید  هب  دناوخ و  یمن  شدوخ  هک  دوب  ور  نیمه  زا  .دنرادن  ار  یملع  نینچ  نارگید  و  هن ؟

نآ اـیآ  هک  تسا  نیا  دـناوخ »؟ یم  ار  تعکر  ود  نیا  زین  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوـسر  اـیآ  : » تفگ يوار  هک  نـیا  ینعم  هـتبلا 
نآ رب  داهن و  ّتنس  دوخ  لمع  اب  ار  نآ  ترضح 

ص:124

هدمآ لزنم  هب  هاگ  نآ  دـندناوخ  یم  دجـسم  رد  ار  برغم  زامن  میدـق  رد  اریز  دـشاب ، اشع  زامن  همتع  زا  دوصقم  تسا  نکمم  ( 1 - 1
هب ماش  زا  سپ  نانآ  زا  یخرب  یلو  .دـنتفر  یم  دجـسم  هب  اشع  زامن  يارب  سپـس  دـندرک ، یم  تحارتسا  یکدـنا  دـندروخ و  یم  ماش 

یّلـص ادخ  لوسر  دیامرف  یم  ثیدـح  نیا  رد  .دیـشک و  یم  تقو  رید  هب  نانآ  ءاشع  زامن  هک  يروط  هب  دـنتفر  یم  ورف  قیمع  باوخ 
.دیباوخ یمن  هدناوخن  ار  اشع  زامن  ات  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه
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؟ هن ای  دومن  یم  تموادم 

یم زامن  تعکر  هدزیـس  بش  ره  [ هاگرحـس  ] رفـس رـضح و  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 265
.دوب حبص  هلفان  تعکر  ود  رتو و  زامن  هلمج  نآ  زا  هک  دناوخ 

نتخانش اهنآ  هلمج  زا  هک  دراد ، دوجو  ناربمایپ  ياهتلصخ  زا  تلصخ  جنپ  دیفس  سورخ  رد  دومرف : مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  . 266
.تسا زامن  تاقوا 

باتفآ لاوز  زا  عارذ  کـی  صخاـش  هیاـس  یتقو  دومرف : مدیـسرپ ، رهظ  زاـمن  تقو  زا  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  دـیوگ : هرارز  . 267
هب نآ  تسا و  رهظ  لوا  زا  عارذ  ود  رادقم  هب  هیاس  ندش  دنلب  رصع  زامن  تلیضف )  ) تقو .تسا و  رهظ  زامن  تلیـضف )  ) تقو تشذگ 

، دوب تماق  کی  يدنلب  هب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دجـسم  راوید  دومرف : سپـس  .تسا  رهظ  لاوز  هیاس  زا  مدق  راهچ  هزادنا 
یم ار  رصع  زامن  دش  یم  عارذ  ود  ردق  هب  نوچ  و  دناوخ ، یم  ار  رهظ  زامن  ترـضح  نآ  دش  یم  عارذ  کی  هزادنا  هب  نآ  هیاس  یتقو 

: متفگ داتفا ؟ ریخأت  عارذ  ود  عارذ و  کی  هزادنا  هب  زامن  تقو  ارچ  یناد  یم  ایآ  دومرف : سپس  .دناوخ 

هیاس هک  یتقو  ات  يوش  لوغـشم  هلفان  ندـناوخ  هب  رهظ  لوا  زا  یناوت  یم  .تسا  هلفان  ندـناوخ  رطاخ  هب  دومرف : تسا ؟ هنوگ  نیا  ارچ 
هب هیاس  نوچ  و  ینک ، یم  كرت  ار  هلفان  هدرک  عورـش  ار  بجاو  زامن  دیـسر  عارذ  کی  هب  هیاس  نوچ  .دـسرب  عارذ  کی  هب  صخاـش 

.ینک یم  كرت  ار  هلفان  هدرک  عورش  ار  رصع  بجاو  زامن  دیسر  عارذ  ود  ردق 

یمن يزامن  رهظ  ماگنه  ات  زور  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : یم  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگ : هرارز  . 268
ردق هب  هیاس  نوچ  و  دناوخ ، یم  رهظ ) هلفان   ) تعکر تشه  دیـسر  یم  تشگنا  فصن  هزادـنا  هب  هیاس  دـش و  یم  رهظ  نوچ  .دـناوخ 

ندیـسر زا  شیپ  دـناوخ و  یم  رـصع ) هلفان  زا   ) تعکر ود  رهظ  زامن  زا  سپ  هاگ  نآ  .تخادرپ  یم  رهظ  زامن  هب  دـش  یم  عارذ  کـی 
یتقو .دروآ و  یم  اـج  هب  ار  رـصع  زاـمن  تقو  نآ  دـش ، یم  عارذ  ود  ردـق  هب  هیاـس  هکنآ  اـت  دـناوخ ، یم  تعکر  ود  زین  رـصع  تقو 

اشع زامن  تقو  برغم ) فرط  یخرس   ) قفش ندش  ناهنپ  زا  دعب  و  دناوخ ، یم  ار  برغم  زامن  درک  یم  بورغ  باتفآ 

ص:125

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ننس  بادآ و  یبنلا : www.Ghaemiyeh.comننس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 226زکرم  هحفص 135 

http://www.ghaemiyeh.com


دادتما بش  ثلث  ات  اشع  تقو  .دسر و  یم  اشع  تقو  دش  ناهنپ  قفش  نوچ  تسا و  قفـش  ندش  ناهنپ  برغم  تقو  رخآ  دیـسر و  یم 
هک دناوخ  یم  زامن  تعکر  هدزیس  تساخ و  یمرب  هاگ  نآ  دیسر ، یم  فصن  هب  بش  ات  دناوخ  یمن  يرگید  زامن  نآ  زا  دعب  .دراد و 

زامن ندناوخ  هب  دش  یم  نشور  اوه  دیمد و  یم  حبص  هدیپس  نوچ  .دوب و  تعکر  هدزیس  نآ  زا  حبص » هلفان   » تعکر ود  و  رتو »  » زامن
دیدرگ (1). یم  لوغشم  حبص 

فرظ باوخ  ماگنه  هب  اهبـش  دومرف : یم  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  زامن  یگنوگچ  نایب  رد  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  . 269
دیباوخ یم  ترـضح  نآ  دنداهن و  یم  شرتسب  ریز  ار  وا  كاوسم  ترـضح و  نآ  رـس  يالاب  دندوب  هدـناشوپ  ار  نآ  يور  هک  ار  یبآ 

: نارمع لآ  هروس  رخآ  تایآ  دنادرگ و  یم  نامـسآ  هب  هدید  تسـشن و  یم  دش  یم  رادیب  باوخ  زا  نوچ  .دهاوخب  ادخ  هک  ردق  نآ 
هب تفرگ و  یم  وضو  درک و  یم  كاوسم  سپـس  .دوـمن  یم  توـالت  ار  ات 194 ) تایآ 190   . . ) .ضرـالا تاومـسلا و  قلخ  یف  ّنا 

و دناوخ ، یم  هک  دوب  يا  هروس  دمح و  ردق  هب  شتعکر  ره  عوکر  و  دـناوخ ، یم  [ بش زامن  زا   ] تعکر راهچ  تفر و  یم  زامن  لحم 
: دنتفگ یم  هک  يدح  هب  دیشک  یم  لوط  نآ  عوکر  ردق  هب  شدوجس 

! ؟ دراد یمرب  هدجس  زا  رس  یک  دنتفگ : یم  هک  دنام  یم  هدجس  رد  ردق  نآ  و  دور ! ؟ یم  هدجس  هب  دراد و  یمرب  عوکر  زا  رـس  یک 
هب هدید  تسـشن و  یم  دش و  یم  رادیب  سپـس  دهاوخب ، ادـخ  هک  ردـق  نآ  دـیباوخ  یم  هرابود  تشگ و  یمزاب  دوخ  رتسب  هب  هاگ  نآ 
یم زامن  لحم  هب  تفرگ و  یم  وضو  درک و  یم  كاوسم  هاگ  نآ  .دومن  یم  توالت  ار  نارمع  لآ  رخآ  تایآ  دنادرگ و  یم  نامسآ 

تفر و یم  رتـسب  هب  زاـب  .دوـب  هدـناوخ  ـالبق  هک  وـحن  ناـمه  هب  تخادرپ  یم  بش  زاـمن  زا  رگید  تعکر  راـهچ  ندـناوخ  هب  تـفر و 
ار تایآ  نامه  دنادرگ و  یم  نامسآ  هب  هدید  دش و  یم  رادیب  سپس  دیباوخ  یم  دهاوخب  ادخ  هک  يرادقم 
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نیا هک  دـنامن  هتفگاـن  رهظ و  هلفاـن  تقو  هب  عجار  نینچمه  دـنا ، هدرک  تیاور  زین  يرگید  تاـیاور  بش  زاـمن  تقو  هب  عجار  ( 1 - 1
رد دناوخ » یم  تعکر  ود  زین  رـصع  تقو  ندیـسر  زا  شیپ   » هلمج ارهاظ  و  تسا ، هدشن  رکذتم  ار  رـصع  هلفان  تاعکر  مامت  ثیدـح 

( فلؤم ( . ) رصع هلفان  لماک  نایب  هن   ) تسا لبق  هلمج  نایب  ددص 
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ود نآ  زا  دـعب  دـناوخ و  یم  ار  رتو  تعکر ) کـی  عفـش و  تعکر  ود   ) تفرگ و یم  وضو  هدرک ، كاوسم  زاـب  دوـمن و  یم  توـالت 
تفر (1). یم  دجسم  هب  حبص  زامن  يارب  درازگ و  یم  ار  حبص  هلفان  تعکر 

حبص زامن  يادا  يارب  سپـس  دناوخ ، یم  راصتخا  روط  هب  مد  هدیپس  لوا  رد  ار  حبـص  هلفان  ترـضح  نآ  هک  هدش  تیاور  زین  و  . 270
.دش یم  جراخ  لزنم  زا 

هدزناپ هداتـسیا  دـمح »  » زا سپ  تعکر  ره  رد  تسا ، تعکر  ود  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  زامن  دـیوگ : یـسوط  خیـش  . 271
هبترم هدزناپ  یتشادرب ، رـس  عوکر  زا  هکنآ  زا  سپ  هبترم  هدزناپ  عوکر ، رد  رگید  هبترم  هدزناـپ  یناوخ ، یم  ار  هاـنلزنا  اـّنا  هروس  هبترم 

زا رس  هکنآ  زا  سپ  رگید  هبترم  هدزناپ  مود و  هدجس  رد  هبترم  هدزناپ  هدجـس ، زا  نتـشادرب  رـس  زا  سپ  هبترم  هدزناپ  لوا ، هدجـس  رد 
يدناوخ بیقعت  تساوخ  تلد  هچنآ  يداد و  زامن  مالـس  نوچ  .یناوخ  یم  ار  مود  تعکر  تیفیک  نیمه  هب  .یتشادرب و  مود  هدجس 

.دیشخب دهاوخ  وت  رب  ار  نآ  دنوادخ  هکنآ  زج  دنامن  لج  زع و  يادخ  وت و  نیب  یهانگ  چیه  یتشگزاب ، زامن  زا  و 

نم دوزفا ، یم  دوخ  زامن  هب  دیسر  یم  ارف  ناضمر  هام  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 272
.دییازفیب مه  امش  میازفا ، یم  نآ  هب  زین 

یم ناضمر  كرابم  هام  رد  ایآ  دـش : لاؤس  بانج  نآ  زا  هک  مدوب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدـخ  دـیوگ : ییحی  نب  دـمحم  . 273
رد هریتو »  » زامن ندناوخ  زا  سپ  [ ناضمر هام  ياهبـش   ] هلآ هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادخ  لوسر  يرآ ، دومرف : دوزفا ؟ هلفان  ياهزامن  هب  ناوت 

ترضح نآ  رس  تشپ  مک  مک  مدرم  هکنیا  ات  دناوخ ، یم  زامن  ناوارف  دش و  یم  [ ناضمر هام   ] لفاون ندناوخ  لوغـشم  دوخ  يّالـصم 
ار نانآ  ترـضح  مدرم ، ندش  عمج  زا  سپ  اما  دنناوخب ، تعامج  روط  هب  ار  لفاون  ترـضح  نآ  اب  دنتـساوخ  یم  دـندش و  یم  عمج 

تشگ و یمزاب  دوخ  يّالصم  هب  هرابود  دندش ، یم  قرفتم  نانآ  نوچ  .تفر  یم  لزنم  هب  هدرک و  اهر 
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( فلؤم  ) .دمآ دهاوخ  رتو  زامن  رد  ترضح  نآ  لمع  لیصفت  يدوز  هب  ( 1 - 1
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ترضح نآ  اب  دنتساوخ  یم  و   ] دندش یم  عمج  ترضح  نآ  رس  تشپ  مدرم  نوچ  زاب  .دش  یم  لفاون  ندناوخ  لوغشم  هتشذگ  دننام 
.دز یم  رس  ترضح  نآ  زا  ررکم  راک  نیا  .درب  یم  فیرشت  لزنم  هب  درک و  یم  كرت  ار  نانآ  ترضح  [ دنناوخب زامن  تعامج  هب 

ّللا
�

ه یّلص  ادخ  لوسر   ] زامن زا  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  قداص و  ماما  زا  ام  دنیوگ : مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  باحـصا  زا  یهورگ  . 274
هدربمان ثیدح  قافتالاب  یگمه  سپـس  درک ؟ یم  لمع  هنوگچ  ترـضح  نآ  دوب و  هنوگچ  هک  میدیـسرپ  ناضمر  هام  رد  [ هلآ هیلع و 

هلفان تعکر  راهچ  برغم و  زامن  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دیـسر ، ارف  ناضمر  هام  لوا  بش  نوچ  دنا : هدرک  تیاور  نینچ  ار 
تعکر ود  دـش ، غراف  اشع  زاـمن  زا  نوچ  .دوزفا و  نآ  رب  رگید  تعکر  تشه  سپـس  درازگ ، دـناوخ  یم  بش  ره  هک  ار  نآ  زا  دـعب 

.دـش هناخ  لخاد  سپـس  دروآ ، اج  هب  هلفان  زامن  رگید  تعکر  هدزاود  داتـسیا و  اپ  هب  نآ  زا  دـعب  و  دـناوخ ، ار  نآ  هلفان  هتـسشن  زامن 
، دـندش ایوج  نآ  تلع  زا  دوزفا ، شیاهزامن  رب  ناضمر  هام  ندیـسر  ارف  اـب  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـندید  مدرم  نوچ 

.تسا رگید  ياه  هام  رب  ناضمر  هام  تلیضف  رطاخ  هب  مدناوخ  هک  ییاهزامن  نیا  دومرف :

دندیشک فص  ترضح  نآ  رس  تشپ  مدرم  دناوخب  هلفان  زامن  تساوخ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دیـسر و  ارف  دعب  بش  نوچ 
هلفان زامن  تسا و  هلفان  زامن  نیا  مدرم ، يا  دومرف : تشگرب و  نانآ  يوس  هب  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ  لوسر  دننک ، تعامج  هماقا  ات 

هک دینادب  .دیوگب  هتخومآ  وا  هب  شباتک  رد  ادخ  ار  هچنآ  دـناوخب و  زامن  ییاهنت  هب  امـش  زا  کی  ره  دوش ، یمن  هدـناوخ  تعامج  اب 
.دناوخ ار  دوخ  زامن  ییاهنت  هب  کی  ره  دندش و  قرفتم  یگمه  مدرم  سپ  .تسین  تعامج  هلفان  ياهزامن  رد 

هشیمه هک  یتعکر  راهچ  سپـس  دناوخ ، ار  برغم  زامن  درک و  لسغ  باتفآ  بورغ  عقوم  دیـسر ، ارف  ناضمر  هام  مهدزون  بش  نوچ 
، دـندش هدامآ  زامن  يارب  مدرم  تفگ و  ار  اشع  زامن  ناذا  لـالب  نوچ  .دـش  لزنم  دراو  دـعب  درازگ ، دـناوخ  یم  برغم  زاـمن  زا  دـعب 

سپ .دناوخ و  تعامج  هب  مدرم  اب  ار  اشع  زامن  دروآ و  فیرشت  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر 
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ردق بش  صوصخم  هلفان   ] زامن تعکر  دص  داتسیا و  سپس  داد ، ماجنا  هتـسشن  رگید  ياه  بش  دننام  ار  اشع  هلفان  تعکر  ود  نآ  زا 
تعکر دص  زا  هکنآ  زا  سپ  .دومرف  تئارق  ار  دحا  هّللا  وه  لق  هروس  هبترم  هد  دمح »  » زا سپ  نآ  زا  تعکر  ره  رد  و  دروآ ، اج  هب  [ ار

.دیدرگ لوغشم  دناوخ  یم  اه  بش  ریاس  رد  هک  رتو  بش و  زامن  ندناوخ  هب  دش ، غراف  زامن 

هدزاود ءاشع  زامن  زا  دعب  و  تعکر ، تشه  برغم  زامن  زا  سپ  هام ، نآ  لبق  ياه  بش  دننام  دیسر ، ارف  ناضمر  هام  متسیب  بش  نوچ 
.دناوخ ار  ناضمر  كرابم  هام  صوصخم  هلفان  تعکر 

.داد ماجنا  ار  مهدزون  بش  لمع  درک و  لسغ  باتفآ  بورغ  ماگنه  مکی  تسیب و  بش  رد 

هلفاـن ءاـشع  زاـمن  زا  دـعب  تعکر  ود  تسیب و  برغم و  زاـمن  زا  سپ  تعکر  تشه  دوزفا ، دوـخ  ياـهزامن  هب  مود  تسیب و  بش  رد 
.دروآ اج  هب  صوصخم 

.داد ماجنا  ار  بش  ود  نآ  لمع  دننام  درک و  لسغ  مکی  تسیب و  مهدزون و  بش  دننام  مه  زاب  دیسر  ارف  موس  تسیب و  بش  نوچ 

یّلص ادخ  لوسر  دومرف : .دوش  هدناوخ  هنوگچ  ناضمر  هام  رد  هک  دندیسرپ  یتعکر ) هاجنپ   ) هیموی لفاون  هب  عجار  ترـضح  زا  سپس 
دروآ و یم  اج  هب  دـناوخ  یم  ناضمر  هام  ریغ  رد  هک  یتعکر  هاجنپ  لفاون  هفاضا  هب  ار  ناضمر  هاـم  ياهبـش  ياـهزامن  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه

.دومن یمن  مک  يزیچ  تعکر  هاجنپ  نآ  زا  ادبا 

هک نانچ  دـشاب ، یم  مود  تسیب و  بش  دـننام  هام ، رخآ  ات  مراـهچ  تسیب و  بش  زا  رگید ، ياـه  بش  لـفاون  ماـجنا  تیفیک  فلؤم :
.دراد تلالد  نآ  رب  رگید  رابخا 

.دناوخ یم  زامن  تعکر  ود  مرحم  لوا  زور  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  . 275

هلظنح نب  رمع  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هب  دیوگ : هفیلخ  نب  دیزی  . 276

ص:129

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ننس  بادآ و  یبنلا : www.Ghaemiyeh.comننس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 226زکرم  هحفص 139 

http://www.ghaemiyeh.com


هلظنح نب  رمع  مدرک : ضرع  .ددنب . .  یمن  غورد  ام  رب  وا  دومرف : ترـضح  .هدرک  لقن  یبلاطم  ام  يارب  امـش  زا  اهزامن  تقو  هراب  رد 
هک یهاگ  ترفاسم  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادخ  لوسر  یلو  دوش ، ناهنپ  باتفآ  صرق  هک  تسا  یماگنه  برغم  زامن  تقو  دیوگ :

: دومرف ماما  .دناوخ  یم  اشع  زامن  اب  ار  نآ  تخادنا و  یم  ریخأت  ار  برغم  زامن  دومیپ  یم  هار  باتش  اب 

.تسا هتفگ  تسرد  هلظنح  نب  رمع 

رد تخادـنا و  یم  ریخأت  ار  برغم  زامن  یناراب  ياه  بش  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  . 277
محر وا  هب  دـنکن  محر  نارگید  هب  هک  ره  دومرف : یم  دـناوخ و  یم  اج  کی  مه  اب  ار  ود  نآ  دومرف و  یم  هلجع  ءاشع  زاـمن  ندـناوخ 

.دش دهاوخن 

رهظ و زامن  تشاد ، يروف  راک  ای  دوب و  رفـس  رد  هک  یتقو  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 278
.تخادنا یمن  هلصاف  ءاشع  برغم و  زامن  نیب  نینچمه  و  دناوخ ، یم  مه  اب  ار  رصع 

لوسر تساوخ  یم  هزاجا  رهظ  زاـمن  ناذا  نتفگ  يارب  نذؤم  نوچ  مرگ  رایـسب  ياـهزور  رد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  . 279
: دومرف یم  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ 

« . دوش کنخ  اوه  راذگب  دوش ، کنخ  اوه  راذگب   » دربا دربا ،

: دیوگ قودص  خیش  فلؤم :

یلو .دیوپ  یم  هار  تعرـس  هب  هک  تسا  هتفرگ  ناسر  همان  ینعی  دـیرب »  » هملک زا  ار  نآ  .نک و  باتـش  نک ، باتـش  ینعی  دربا » دربا ، »
زا ءالع  باتک  رد  هک  یتیاور  هک  نانچ  دـهاکب ، اـمرگ  تدـش  دوش و  کـنخ  اوه  اـت  تسا  ناذا  نتخادـنا  ریخأـت  نآ  زا  دارم  ارهاـظ 

یّلـص ادخ  لوسر  دجـسم  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگ : ملـسم  نب  دمحم  .دنک  یم  دییأت  ار  ینعم  نیا  هدش  لقن  ملـسم  نب  دمحم 
تقو نآ  رد  ار  بجاو  زامن  تقو  چیه  دومرف  نم  هب  يزور  ادعب  .دـید  ارم  مدـناوخ  یم  زامن  متـشاد  نم  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه

.دوب هلفان  زامن  مدرک : ضرع  یناوخ ؟ یم  امرگ  تدش  نآ  رد  ار  زامن  ایآ  .ناوخن 

ار زامن  وا  رطاخ  هب  تسـشن ، یم  شرانک  رد  دمآ و  یم  شتمدخ  هب  یـسک  زامن ، رد  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  . 280
ایآ دومرف : یم  دش و  یم  وا  هجوتم  درک و  یم  هاتوک 
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.تخادرپ یم  زامن  هب  اددجم  دروآ ، یمرب  ار  وا  تاجاح  هکنآ  زا  سپ  يراد ؟ یتجاح 

يادص دننام  كانزوس  ییادص  دیرپ و  یم  شگنر  ادخ  سرت  زا  داتـسیا ، یم  زامن  هب  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  . 281
.دیسر یم  شوگ  هب  شنورد  ای  هنیس  زا  گید  ششوج 

.دشاب هداتفا  نیمز  يور  هک  دوب  يا  هماج  دننام  تخادرپ  یم  زامن  هب  یتقو  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 282

یم زامن  تقو  هک  نیمه  میتفگ ، یم  نخـس  وا  اب  ام  تفگ و  یم  نخـس  ام  اب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : هشیاع  . 283
.میسانش یم  ار  وا  ام  هن  دسانش و  یم  ار  ام  وا  هن  ییوگ  هک  داد  یم  تسد  یتلاح  ار  وا  دیسر 

ندرگ بقع  هب  یلو  دـنکفا  یم  رظن  دوخ  پچ  تسار و  فرط  هب  [ یکدـنا  ] یهاگ زامن ، رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  . 284
.دنادرگ یمنرب  ار  دوخ  يور  دیشک و  یمن 

سپـس دومرف : تشون ، وا  يارب  هک  یلمعلا  روتـسد  نمـض  داد ، رارق  رـصم  یلاو  ار  رکب  یبأ  نب  دّمحم  نوچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  . 285
کبس همه  زا  لاح  نیع  رد  رت و  لماک  شزامن  مدرم  همه  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ  لوسر  اریز  شاب ، تدوجس  عوکر و  بظاوم 

.دوب رت 

هکنآ نودـب  درک ، یم  لیم  تشوگ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  یتقو  دومرف : یثیدـح  نمـض  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  . 286
رد بآ  دیوشب و  ار  دوخ  تسد  هکنآ  زا  شیپ  دومرف ، یم  لیم  ریـش  نوچ  یلو  دش ، یم  لوغـشم  زامن  هب  دـیوشب  ار  دوخ  ياه  تسد 

.دناوخ یمن  زامن  دنادرگب  ناهد 

رگا دومرف : .دیوگ  یم  ناذا  هدشن  حبص  هک  میراد  ینّذؤم  ام  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  دیوگ : نانـس  نبا  . 287
نکیل و  دنوش ، یم  رادـیب  حبـص ) زامن  يارب  یگدامآ  ای   ) بش زامن  يارب  اریز  تسا ، ناگیاسمه  عفن  هب  نتفگ  ناذا  هدـشن  حبـص  هچ 

.دوش هلصاف  رجف  هلفان  تعکر  ود  نامه  اهنت  هماقا ، ناذا و  نایم  دوش و  هتفگ  ناذا  رجف  عولط  ماگنه  هک  تسا  نیا  ّتنس 

، دش یم  لخاد  زامن  تقو  نوچ  دومرف : یثیدح  نمض  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 288
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.وگب ناذا  دنلب  يادص  اب  ورب و  راوید  يالاب  دومرف : یم  لالب  هب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر 

هیلع نیسح  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  هناخ  زا  زامن  يارب  يزور  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 289
تعامج زامن  يارب  ترـضح  نآ  رـس  تشپ  زین  مدرم  دناتـسیا و  دوخ  راـنک  رد  دروآ و  دجـسم  هب  هتفرگ و  دوخ  شود  هب  ار  مالّـسلا 

ّللا
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  نوچ  - دنکن زاب  نابز  دندیسرت  یم  هک  يروط  هب  دوب  هدمآ  نخس  هب  رید  مالّسلا  هیلع  نیسح  -و  دندیشک فص 
شدنزرف ریبکت  یتقو  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ  لوسر  .تفگ  ریبکت  ترضح  نآ  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  تفگ  زامن  ریبکت  هلآ  هیلع و 

تفگ و ریبکت  راب  تفه  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  هکنآ  ات  تفگ ، ریبکت  زین  مالّسلا  هیلع  نیسح  .تفگ  ریبکت  هرابود  دینش  ار 
دیدرگ (1). ّتنس  زامن  زاغآ  رد  نتفگ  ریبکت  راب  تفه  ببس  نیا  هب  .تفگ  ریبکت  زین  مالّسلا  هیلع  نیسح 

يارب ریبکت  نتفگ  ماـگنه  نینچمه  مارحـالا و  هریبکت  نتفگ  عقوم  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 290
.درک یم  دنلب  اهشوگ  ربارب  ات  ار  اه  تسد  تشاد ، یمرب  عوکر  زا  رس  هک  یماگنه  زین  عوکر و 

زامن رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 291

.دومن یم  دنلب  نآ  هب  ار  شیادص  درک و  یم  راکشآ  ار  میحّرلا » نمحّرلا  ّللا 
�

ه مسب  »

دناوخ یم  زامن  مدرم  اب  یتقو  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 292

.درک یم  راکشآ  ار  میحّرلا » نمحّرلا  ّللا 
�

ه مسب  »

شتسار تسد  داد ، یم  تسد  هزایمخ »  » تلاح زامن  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  هب  هاگ  ره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 293
.تفرگ یم  ناهد  ولج  ار 

؛ دیشک یم  فیرـش  نساحم  هب  ار  دوخ  تسد  زامن  لاح  رد  یهاگ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 294
نیا دومرف : دیـشک ! ؟ یم  تسد  دوخ  نساحم  هب  زامن  رد  یهاگ  هک  مینیب  یم  ار  امـش  ّللا ،

�
ه لوسر  ای  میدرک : ضرع  ترـضح  نآ  هب 

.دریگ یم  ملد  دوش و  یم  دایز  ممغ  هک  تسا  یتقو 

ص:132
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تئارق هب  لاغتشا  زا  لبق  زامن  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : يردخ  دیعس  وبا  . 295

.تفگ یم  میجرلا » ناطیشلا  نم  ّللاب 
�

ه ذوعأ  »

لخاد یتقو  دوب ، رترـصتخم  رت و  لماک  مدرم  همه  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  زامن  دـیوگ : ّللا 
�

ه همحر  قودـص  خیـش  . 296
نتفگ زا  سپ  دش  یم  زامن 

: تفگ یم  هلصافالب  ربکا » ّللا 
�

ه »

.(1) میحّرلا » نمحّرلا  ّللا 
�

ه مسب  »

فالتخا ترضح  نآ  زامن  تئارق  تیفیک  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  رفن  ود  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 297
؟ درک یم  ثکم  زامن  رد  راب  دنچ  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ  لوسر  هک  دنتـشون  همان  بعک  نب  ّیبا  هب  نآ  ندش  نشور  يارب  دندرک ،

: داد خساپ  وا 

زا سپ  يرگید  و  باتکلا ، هحتاف  زا  تغارف  زا  سپ  یکی  درک : یم  ثکم  اـج  ود  تئارق  لاـح  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر 
.هروس نتفای  نایاپ 

مود ثکم  و  مارحـالا ، هریبـکت  زا  سپ  لوا  ثکم  هک  هدـمآ  نآ  رد  هدرک و  تیاور  لـصفم  روط  هب  ار  ثیدـح  نیا  قودـص  فلؤم :
.تسا هدوب  عوکر  هب  نتفر  زا  لبق  تئارق و  زا  غارف  زا  سپ 

دعب یمود  مارحالا و  هریبکت  زا  سپ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  لوا  ثکم  هک  دـنا  هدرک  تیاور  بعک  نب  ّیبا  هرمـس و  . 298
.تسا هدوب  دمح  هروس  نتفای  نایاپ  زا 

له  » و نولئاستی » ّمع   » دـننام ییاه  هروس  حبـص »  » زامن رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  . 299
هروس دننام  رهظ »  » زامن رد  .دناوخ و  یم  ار  نآ  دننام  و  همایقلا » مویب  مسقا  ال  و «   «[ ناسنالا یلع  یتا  له  و «  « ] هیشاغلا ثیدح  کیتا 

« برغم  » زامن رد  .درک و  یم  تئارق  ار  نآ  دننام  و  هیشاغلا » ثیدح  کیتا  له   » و اهیحض » سمـشلا و  و   » و ّکبر »  مسا  حّبـس  ياه « 
هچنآ ءاشع »  » زامن رد  .دناوخ و  یم  ار  تلزلز » اذا   » و حتفلا »  هّللا و  رصن  ءاج  اذا  و «  دحا »  هّللا  وه  لق  نوچ «  يرتهاتوک  ياه  هروس 

و رهظ »  » زامن رد 

ص:133

.تفگ یمن  ّللاب 
�
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.دومرف یم  تئارق  دناوخ ، یم  برغم »  » زامن رد  هچنآ  رصع »  » زامن رد 

ار ناسنالا »  یلع  یتأ  له  هروس «  بش  زامن  رخآ  تعکر  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 300
.درک یم  تئارق 

رد دـناوخ : یم  ار  هروس  هن  رتو ) عفـش و   ) بش زاـمن  رخآ  تعکر  هس  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوـسر  هک  هدـش  تیاور  . 301
هّللا رصن  ءاج  اذا  و «  رصعلا » و   » و دـمحلا (1) » : » مود تعکر  رد  و  تلزلز ، » اذا   » و هانلزنا » انا   » و رثاکتلا » مکیهلا   » هروس لوا  تعکر 

 « . دحا هّللا  وه  لق  و «  ّتبت »  » و نورفاکلا »  اهیا  ای  لق  رتو «  تعکر  کی  رد  و  « ، 

یمزال ّتنس  تئارق ، زا  سپ  عوکر و  هب  نتفر  زا  شیپ  مود  تعکر  رد  اهزامن ، مامت  رد  تونق  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 302
.تسا

.داد یمن  ماجنا  تونق »  » نودب ار  یبجاو  زامن  چیه  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : بزاع  نب  ءارب  . 303

ترضح نآ  هک  دنا  هدرک  تیاور  - ینالوط ثیدح  کی  رد  - مالّـسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  نایعیـش  زا  نت  دنچ  داتفه و  . 304
ات ار  یلع  لسن  زا  مرگید  ياهتجح  یلع و  وت و  هک  درک  یحو  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادـخ  لوسر  مّدـج  هب  ّلج  ّزع و  يادـخ  دومرف :

.زامن ره  زا  مود  تعکر  رد  ندناوخ  تونق  تساهنآ : هلمج  زا  هک  مدرک ، صوصخم  تلصخ  هد  هب  تمایق  زور 

یم تباث  دش  یم  هتخیر  وا  تشپ  رب  بآ  يرادقم  رگا  هک  دش  یم  مخ  يردق  هب  عوکر  يارب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 305
.تخیر یمن  ورف  فرط  چیه  زا  دنام و 

رد و  هدـمحب » میظعلا و  ّیبر  ناحبـس   » عوکر رد  تلع  هچ  هب  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  دـیوگ : مکح  نب  ماشه  . 306
جارعم هب  ار  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  ماشه ، يا  دومرف : دوش ؟ یم  هتفگ  هدمحب » یلعالا و  ّیبر  ناحبـس   » هدجس

شندب دش ، - دوب هدید  بش  نآ  رد  هک  - یلاعت قح  یگرزب  تمظع و  رکذتم  درازگ و  زامن  اجنآ  رد  دندرب و 
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( یهقف يداه  دمحم   ) .تسا هدمآ  رگید  تیاور  رد  هک  نانچ  تسا  تسرد  رثوکلا »  كانیطعا  انا  ( » 1 - 1

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ننس  بادآ و  یبنلا : www.Ghaemiyeh.comننس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 226زکرم  هحفص 144 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9310/AKS BARNAMEH/#content_note_134_1
http://www.ghaemiyeh.com


: تفگ لاح  نآ  رد  دمآ و  رد  عوکر  تلاح  هب  رایتخا  یب  داتفا و  هزرل  هب 

هجوتم یلبق  تلاح  زا  رتالاب  یهاگیاج  ماقم و  رد  یلاعت  قح  يوس  هب  تساخرب ، عوکر  زا  نوچ  و  هدـمحب . » میظعلا و  ّیبر  ناحبـس  »
: تفگ داتفا و  هدجس  هب  [ قح تمظع  سرت و  زا   ] دش

« ّتنس  » تهج نیا  هب  .دش  لیاز  وا  زا  سرت  فوخ و  تلاح  درک  رارکت  راب  تفه  ار  رکذ  نیا  نوچ  هدمحب . » یلعالا و  ّیبر  ناحبـس  »
.تفرگ رارق  نآ  رب 

یّلص ادخ  لوسر  اریز  شاب ، تدوجـس  عوکر و  بقارم  تشون : رکب  یبأ  نب  دّمحم  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دیوگ : هیابع  . 307
راب هس  تفر  یم  عوکر  هب  نوچ  درک ، یم  تاعارم  نارگید  زا  رتهب  داد و  یم  ماـجنا  همه  زا  رت  لـماک  ار  شزاـمن  هک  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه

: تفگ یم 

: تفگ یم  تفر ، یم  هدجس  هب  نوچ  و  هدمحب . . . » میظعلا و  ّیبر  ناحبس  »

« . هدمحب یلعالا و  ّیبر  ناحبس  »

هب اه  تسد  زا  لـبق  ار  دوخ  يوناز  ود  تفر ، یم  هدجـس  هب  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 308
.درب یم  شیپ  نیمز  فرط 

رب اهوناز  زا  شیپ  ار  اه  تسد  نتفر  هدجس  ماگنه  تسا  بحتـسم  هک  هدش  رکذ  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  يدایز  رابخا  رد  فلؤم :
نآ هن  دشاب  ندش  مخ  عقوم  رد  نآ  ندرب  شیپ  ثیدـح ، نیا  رد  نیمز ، فرط  هب  اهوناز  لابقتـسا »  » زا دارم  دـیاش  .دـنراذگب و  نیمز 

فرط هب  وناز  اب  لوا  دورب ، هدجـس  هب  تساوخ  یم  نوچ  ادخ  لوسر  هک  تروص  نیا  هب   ) دراذـگ نیمز  رب  اهتـسد  زا  لبق  ار  اهنآ  هک 
( . داهن یم  نیمز  رب  ناوناز  زا  شیپ  ار  دوخ  ياه  تسد  یلو  دش  یم  مخ  نیمز 

درک و یم  هیکت  دوخ  تسد  ياـه  فک  رب  ندرک  هدجـس  عـقوم  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوـسر  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 309
.دش یم  هدید  رس  تشپ  زا  شیاه  لغب  ریز  هک  يروط  هب  تشاد  یم  هگن  زاب  ار  دوخ  ياهوزاب 

یم هتفاـب  اـمرخ  تخرد  گرب  زا  هک  یکچوـک  ریـصح  ینعی  « - هرمخ  » رب هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوـسر  هک  هدـش  تیاور  . 310
.درک یم  هدجس  - دوش
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.دیشاپ یم  بآ  دوخ  هدجس  لحم  هب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 311

ياهزور درک و  یم  هیکت  نآ  رب  هک  تشاد  يزیت  كون  ياصع  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 312
شزاـمن میرح  اـت  درک  یم  ورف  نیمز  هب  ینعی   ) داـهن یم  دوخ  يولج  ار  نآ  ندـناوخ  زاـمن  عقوم  تفرگ و  یم  تسد  هب  ار  نآ  دـیع 

( . دشاب

ولج ار  دوخ  صوصخم  یتسدـبوچ  دـناوخ  یم  زامن  یتقو  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  . 313
.داهن یم  شا  هداجس 

( ناراب بلط   ) اقـستسا زامن  نابرق و  دیع  رطف و  دیع  زامن  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 314
تعکر رد ، و  عوکر ) هب  نتفر  يارب  متفه  ریبکت  و  اه ، تونق  يارب  ریبکت  جـنپ  هفاضا  هب  مارحـالا  هریبکت   ) ریبکت تفه  لوا  تعکر  رد 

.تفگ یم  عوکر ) هب  نتفر  يارب  مه  یکی  تونق و  راهچ  يارب  ریبکت  راهچ   ) ریبکت جنپ  مود 

له  » و یلعالا »  ّکبر  مسا  حّبس  هروس «  نابرق ، رطف و  دیع  زامن  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 315
.درک یم  تئارق  ار  هیشاغلا » ثیدح  کیتا 

و دناوخ ، یم  زامن  تعکر  ود  ناراب  بلط  اقـستسا و  يارب  لوا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 316
هلآ هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : زین  .دومن و  یم  ناراب  بلط  دـنوادخ  زا  درک و  یم  اعد  دوب  هتـسشن  هک  روط  ناـمه  سپس 

.دناوخ یم  دنلب  ار  تئارق  مه  زامن  رد  و  دناوخ ، یم  هبطخ  نآ  زا  دعب  درک و  یم  مامت  ار  اقستسا  زامن  لوا 

رگم دنور ، نوریب  ارحص  يوس  هب  نابرق  رطف و  دیع  زامن  يارب  يرهش  ره  لها  هک  تسا  ّتنـس  زا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 317
.دنناوخ یم  دیع  زامن  مارحلا  دجسم  رد  نانآ  هک  هکم  لها 

یم یّلـصم  هب  دـش و  یم  جراخ  رهـش  زا  زاـمن  يارب  هک  یماـگنه  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 318
هب نتفر  رد  ترـضح  نآ  یلک  روط  هب  .تشگ  یمزاـب  سّرعم »  » قیرط زا  تعجارم  رد  تفر و  یم  هرجـش »  » قـیرط زا  نتفر  رد  تفر ،

.دومرف یم  رایتخا  ار  رت  هاتوک  هار  تعجارم  ماگنه  رد  و  رتزارد ، هار  یّلصم  يوس 
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هب دنناوتب  مدرم  هک  اجنآ  رد  ینعی  دنناوخن ، ناراب  زامن  اهارحص  رد  زج  هک  تسا  نآ  ّتنـس  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  . 319
مارحلا دجـسم  رد  هک   ) همظعم هّکم  رد  زج  دننک  ناراب  بلط  دنناوخب و  ناراب  زامن  دجاسم  رد  دـیابن  اج  چـیه  .دـننک و  رظن  نامـسآ 

( . دنیامن یم  ناراب  بلط  دنناوخ و  یم  اقستسا  زامن 

ریت ياه  بوچ  ییوگ  هک  درک  یم  مظنم  بترم و  نانچ  ار  ام  زامن  ياه  فص  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دیوگ : نامعن  . 320
هریبکت تساوخ  نوچ  داتسیا ، زامن  هب  دمآ و  دجسم  هب  يزور  .میلفاغ  وا  راک  نیا  زا  ام  هک  درک  یم  رکف  دنک و  یم  روج  تفج و  ار 

هن رگ  دینک و  مظنم  ار  دوخ  فوفـص  ادخ ، ناگدنب  دومرف : تسا ، نیریاس  زا  رتولج  شا  هنیـس  يدرم  هک  دش  هجوتم  دیوگب  مارحالا 
.داتفا دهاوخ  فالتخا  ناتیاهلد  نایم 

مظنم دومرف : یم  تشاذـگ و  یم  ام  ياـه  هناـش  رب  تسد  زاـمن  ماـگنه  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : دوعـسم  نبا  . 321
.دش دهاوخ  تسار  جک و  زین  ناتیاهلد  هک  دیتسیان ، تسار  جک و  دیتسیاب و 

تاقحلم

نوچ  ] دوب و تقو  ندش  لخاد  هار  هب  مشچ  دیشک و  یم  ار  زامن  تقو  راظتنا  مامت  قایتشا  اب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ( 275
.نک نامتحار  [ نتفگ ناذا  اب   ] لالب يا  دومرف : یم  شنذؤم  هب  [ دیسر یم  زامن  تقو 

، تشاد یمن  مدقم  زامن  رب  - نآ ریغ  ماش و  زا  - ار زیچ  چیه  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ( 276
.تخانش یمن  ار  دوخ  قیفر  تسود و  هداوناخ و  زا  کی  چیه  ایوگ  دیسر  یم  ارف  زامن  تقو  نوچ  و 

زاـمن رب  ار  يراـک  چـیه  درک  یم  بورغ  دیـشروخ  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 277
ار شبرغم  زامن  تقو ، لوا  رد  تشاد و  یمن  مدقم  برغم 
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.دناوخ یم 

تسود زیچ  ره  زا  ار  ود  نآ  ینعی   ) هدش هداد  رارق  هزور  زامن و  رد  نم  مشچ  رون  دومرف : یم  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 278
( . مراد یم  رت 

ار نآ  هداد و  رارق  زاـمن  رد  ارم  مشچ  ینـشور  لاـعتم  يادـخ  رذ ، اـبا  يا  دومرف : رذ  وبا  هب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوـسر  ( 279
ریـس اذغ  ندروخ  اب  هنـسرگ  مدآ  .تسا  هتخاس  بوبحم  هنـشت  يارب  ار  بآ  هنـسرگ و  يارب  ار  ماعط  هک  نانچ  هدینادرگ  نم  بوبحم 

.موش یمن  ریس  زامن  ندناوخ  زا  نم  یلو  ددرگ ، یم  باریس  بآ  ندیشون  اب  هنشت  و  دوش ، یم 

.دیشوج یم  لاعتم  يادخ  فوخ  زا  ناشوج ، گید  نوچ  شبلق  زامن  لاح  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 280

هیآ نوچ  و  تشاد ، یمرب  نامـسآ  يوس  هب  ار  شناگدـید  ندـناوخ  زامن  ماگنه  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دـنا : هتفگ  ( 281
.دنکفا رظن  نیمز  يوس  هب  دروآ و  نییاپ  ار  شرس  دش ، لزان  نوعشاخ (1) مهتولص  یف  مه  نیّذلا  هفیرش :

ياعد ندناوخ  « ) هجوت  » زامن شش  رد  دیوگ : ّللا 
�

ه همحر  قودص  خیش  ( 282

: تسا ّتنس  زا  مارحالا ) هریبکت  زا  دعب  (2) ضرالا . . .  تاوامّسلا و  رطف  يذّلل  یهجو  تهّجو 

تعکر برغم ، هلفان  لوا  تعکر  مارحا ، زامن  لوا  تعکر  رهظ ، هلفان  زا  لوا  تعکر  رتو ، زامن  تعکر  کـی  بش ، زاـمن  لوا  تعکر 
.بجاو زامن  ره  زا  لوا 

ياهاعد زا  کی  چیه  هدمآ : نینچ  هدش ، هداد  يریمح  ّللا 
�

ه دبع  نب  دّمحم  لئاسم  هب  هسدقم  هیحان  زا  هک  ییاهخساپ  نمـض  رد  ( 283
زا سپ   ] هک تسا  نآ  دـنراد  قافتا  نآ  رب  یگمه  عامجا  دـننام  هک  نآ ، رد  دّـکؤم  ّتنـس  نکیل  تسین ، بجاو  هجوت »  » رد هروکذـم 

: ییوگب نینچ  [ مارحالا هریبکت 

-و نینمؤملا ریمأ  ّیلع  يده  دّمحم و  نید  میهاربا و  هّلم  یلع  - املسم افینح  ضرالا  تاومّسلا و  رطف  يذّلل  یهجو  تهّجو 
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.نیملسملا نم  انا  ترما و  کلذب  هل و  کیرش  ال  نیملاعلا ، ّبر  هّلل  یتامم  يایحم و  یکـسن و  یتالـص و  ّنا  نیکرـشملا .  نم  انأ  ام 
يوـس هب  ار  دوـخ  يور   » .میحّرلا نمحّرلا  ّللا 

�
ه مسب  میجّرلا ، ناطیّـشلا  نم  مـیلعلا  عیمّـسلا  ّللاـب 

�
ه ذوـعأ  نیملـسملا ، نـم  ینلعجا  ّمـهّللا 

نانمؤم ریما  تیادـه  دّـمحم و  نید  میهاربا و  ّتلم  قبط  رب  - هک یتلاـح  رد  مدـنادرگرب  هدـیرفآ ، ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  يدـنوادخ 
رایتخا رد  ادـخ و  يارب  اـهنت  مگرم  یگدـنز و  یناـبرق و  زاـمن و  اـنامه  .متـسین  ناکرـشم  زا  زگره  مناملـسم و  تسرپ و  اـتکی  - یلع

.مناناملسم زا  مرومأم و  داقتعا  نیمه  هب  و  درادن ، یکیرش  هک  تسا  نایناهج  راگدرورپ 

هروس ندناوخ  هب  عورـش  سپـس  .مرب ». .  یم  هانپ  هدش  هدنار  ناطیـش  رـش  زا  اناد  اونـش و  يادخ  هب  .هد  رارق  ناناملـسم  زا  ارم  ایادخ ،
.نک دمح 

.تسا ریبکت  تفه  دومرف : مدرک ، لاؤس  هیحاـتتفا » تاریبکت   » هب عجار  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  دـیوگ : دـشار  نب  نسحلا  وبا  ( 284
لوسر دومرف : .تسا  هتفگ  یمن  رتشیب  ریبکت  کی  زامن  حاتتفا  رد  هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادخ  لوسر  زا  مدرک : ضرع 

.تفگ یم  هتسهآ  ار  رگید  ریبکت  شش  دنلب و  ار  ریبکت  کی  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ 

همرن لباقم  ات  ار  اهتـسد  راب  ره  رد  و  دیوگب ، ریبکت  راب  هس  زامن ، مالـس  ندـش  مامت  زا  سپ  رازگزامن  دـیوگ : سواط  نب  دیـس  ( 285
، دیسر وا  هب  هک  ییاهتراشب  یضعب  هنارکش  هب  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  يدّکؤم  ّتنـس  نآ  اریز  دیامن ، دنلب  شوگ 

.داد رارق  ّتنس  ار  نآ 

.دناوخن هلفان  دنیشنب و  هماقا  ناذا و  نیب  اشع ، برغم و  حبص و  زامن  رد  هک  تسا  ّتنس  زا  دومرف : یم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 286
.دناوخب هلفان  تعکر  ود  هماقا  ناذا و  نیب  رصع  رهظ و  زامن  رد  هک  تسا  ّتنس  زا  و 

زا رـس  نادرم  زا  سپ  تعامج ، زامن  رد  نانز  هک  هدـش  يراج  نآ  رب  ّتنـس  دومرف : یثیدـح  نمـض  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  ( 287
.دنرادرب هدجس 

هن تخادنا و  یم  نییاپ  هن  ار  شرس  درک ، یم  عوکر  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 288
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.دومرف یم  تیاعر  ار  طسو  دح  هکلب  دشاب ، رتالاب  شندب  زا  هک  درک  یم  دنلب  يروط 

یم هیرگ  یلفط  هک  دینش  یم  زامن  رد  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : یثیدح  نمـض  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 289
.دنک یگدیسر  وا  هب  هدرک ) ادتقا  ترضح  هب  تعامج  رد  هک   ) شردام ات  داد  یم  فیفخت  ار  شزامن  دنک ،

نالاپ ای  و   ) نیجروخ هدوب ) رفـس  تاقوا  رد  ارهاظ   ) یهاگ هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 290
یم زامن  داد و  یم  رارق  دوخ  يولج  هدـش ) رکذ  رگید  تاـیاور  رد  هک  یتسدـبوچ  ضوع   ) دوب عارذ  کـی  شلوط  هک  ار  دوخ  رتش )

.دشاب نیرباع  وا و  نایم  یلیاح  ات  دناوخ 

« رتو  » زامن یتعاس  هچ  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  متـشاد : هضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دـیوگ : بلغت  نب  نابا  ( 291
رجف عولط  زا  لبق  ینعی   ) تسه برغم  زامن  تقو  دیشروخ و  بورغ  نایم  هک  يا  هلصاف  هزادنا  هب  تشاد  راهظا  ترضح  دناوخ ؟ یم 

( . دشاب لصتم  رجف  عولط  اب  رتو »  » زامن ندش  مامت  هک  يروط  هب 

يارب یّلصم ، هب  نتفر  زا  لبق  رطف ، دیع  زور  یمدآ  هک  هدش  يراج  نآ  رب  ّتنس  دومرف : یثیدح  نمض  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 292
.دروخب زیچ  [ زامن ندناوخ  و  ، ] یلصم هب  نتفر  زا  دعب  نابرق  دیع  رد  یلو  .دنک  راطفا  دیع  زامن  ندناوخ 

در ار  نآ  مردپ  دزادـنیب ، اپ  ریز  هک  دـندروآ  یکچوک  ریـصح  مردـپ  يارب  رطف  دـیع  زور  رد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 293
درگنب و نامسآ  قافآ  هب  ات  دشاب  زاب  ياضف  رد  تشاد  تسود  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  يزور  نیا  دومرف : درک و 

.دهنب نیمز  يور  ار  شفیرش  ههبج 

دجـسم رد  شاک  دـنتفگ : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  ناـبرق  اـی  رطف  دـیع  زور  رد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 294
.منک هراظن  ار  نامسآ  قافآ  ات  مورب  زاب  ياضف  هب  مراد  تسود  داد : خساپ  دیدناوخ ! یم  دیع  زامن  ناتدوخ 

اوه هزادنا  ره  - نابرق رطف و  دیع  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور  ( 295
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.داهن یم  رس  هب  همامع  دیشوپ و  یم  درب  - دوب مرگ  ای  درس و 

هب ار  شیادص  دش ، یم  جراخ  دیع  زامن  يارب  نوچ  نابرق  رطف و  دیع  زور  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدـش  تیاور  ( 296
.درک یم  دنلب  ریبکت 

، نابرق رطف و  دـیع  زامن  ماـجنا  يارب  یّلـصم  هب  نتفر  زا  لـبق  نآ ، ریغ  رد  هن  هنیدـم  رد  اـهنت  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 297
ماجنا ار  نآ  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ  لوسر  اریز  تسا ، ّتنـس  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ربمغیپ  دجـسم  رد  هلفان  تعکر  ود  ندناوخ 

.تسا هداد 

زامن يادا  يارب  هدش  راوس  ات  تساوخ  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  نومأم  دیـسر ، ارف  دیع  نوچ  هدش : رکذ  نینچ  یثیدح  رد  ( 298
 . . .دورب یّلصم  هب  ندناوخ  هبطخ  دیع و 

رگا و  مراد ، تسود  رتشیب  يراد  فاعم  راک  نیا  زا  ارم  رگا  نینمؤملا ، ریما  ای  تشاد : راهظا  ترضح  درک ، دایز  رارـصا  نومأم  نوچ 
هب مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  یتئیه  عضو و  نامه  هب  نم  يرادـن  فاعم 

 . . .مور یم  دنتفر  یم  دیع  زامن 

رـس هب  دوب  هبنپ  زا  شا  هچراپ  هک  يدیفـس  همامع  درک و  لسغ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  درک ، عولط  باتفآ  نوچ  دیع  زور  حـبص 
ناـمالغ و ماـمت  هـب  دز و  ـالاب  ار  اـه  نیتـسآ  تخادـنا و  رـس  تـشپ  هـب  ار  رگید  فرط  هنیـس و  يور  هـب  ار  نآ  فرط  کـی  تـسب و 

یلاح رد  هنهرب ، ياپ  تفرگ و  تسد  هب  ار  يزیت  كون  ياصع  سپس  .دینک  لمع  نم  لثم  مه  امـش  هک  دومرف  زین  دوخ  نارازگتمدخ 
مه ام  داتسیا و  نوچ  سپ  .دش  نتفر  نوریب  هدامآ  میدوب ، وا  تمدخ  رد  مه  ام  دوب و  نایامن  شیاپ  قاس  هدز و  الاب  ار  شیاهسابل  هک 
رب تمظع  لالج و  نامه  اب  مالّـسلا  هیلع  ماما  .تفگ . .  ریبکت  راب  راهچ  تشادرب و  نامـسآ  يوس  هب  رـس  میداـتفا ، هار  هب  وا  ربارب  رد 

: دومرف دنلب  يادص  اب  راب  هس  داتسیا و  هناخ  رد  رب  دش ، نایامن  مدرم 

وا اب  زین  ام  و  اـنالبا » اـم  یلع  ّلل 
�

ه دـمحلا  و  ماـعنالا ، همیهب  نم  اـنقزر  اـم  یلع  ربکا  ّللا 
�

ه انادـه ، اـم  یلع  ربکا  ّللا 
�

ه ربکا ، ّللا 
�

ه ربکا ، ّللا 
�

ه »
 . . .تفگ یم  دنلب ) يادص  اب   ) ار ریبکت  راهچ  درک و  یم  فقوت  راب  کی  مدق  هد  ره  رد  ترضح  .میدش . .  ادصمه 

نتشگرب ماگنه  تفر ، یم  یهار  زا  دیع  زامن  يارب  یتقو  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 299
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.تشگ یمزاب  رگید  هار  زا 

هیلع نیـسح  تفگ : یم  ریبکت  کی  طقف  نابرق  رطف و  دیع  زامن  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 300
ادخ لوسر  نوچ  .داتسرف  شدج  هارمه  درک و  شنت  هب  سابل  مالّسلا  اهیلع  همطاف )  ) شردام يزور  .دوب  هدمآ  نخـس  هب  رید  مالّـسلا 

لوسر سپـس  .تفگ  ریبکت  درک و  تقفاوم  راب  تفه  اـت  ترـضح  نآ  اـب  مه  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  تفگ  ریبکت  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص 
ریبکت درک و  تقفاوم  هبترم  جنپ  ات  زین  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  و  تفگ ، ریبکت  دش و  دنلب  مود  تعکر  يارب  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادـخ 

.تفگ

.تسا رارقرب  تباث و  زورما  هب  ات  ّتنس  نیا  داد و  رارق  ّتنس  ار  لمع  نیا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  سپ 

ار اهتـسد  سپـس  دـناوخب ، زاـمن  تعکر  ود  دزیخرب و  ماـما  هک  تسا  ناـنچ  ّتنـس  اقـستسا  زاـمن  رد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 301
( . دیامن ناراب  بلط  دنوادخ  زا  و   ) دنک اعد  دیاشگب و 

يوس هب  تفر ، یم  نابایب  هب  ناراب  بلط  اقـستسا و  يارب  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 302
.دیشوپ یم  ور  تشپ و  ار  شکرابم  يابع  درک و  یم  رظن  نامسآ 

تقو  ) هک دوب  شباحـصا  ترـضح و  نآ  نیب  يا  هناشن  نیا  دومرف : تسیچ ؟ راک  نیا  ینعم  مدرک : ضرع  ترـضح  هب  دـیوگ : يوار 
دش (1). دهاوخ  لیدبت  تمعن  یناوارف  هب  یلاسکشخ  هدیسر و ) اعد  تباجتسا 

: تفگ یم  راب  هس  اقستسا  ياعد  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 303

ار تتمحر  و  نک ، باریس  ار  تتاناویح  ناگدنب و  ایادخ ،  » .هتیملا كدالب  یحا  و  کتمحر ، رـشنا  و  کمئاهب ، كدابع و  قسا  ّمهّللا 
« . نک هدنز  ار  تا  هدرم  ياه  نیمزرس  و  زاس ، رشتنم  نانآ  رب 

دوب تهج  نیا  زا  و  دوش ، یم  لزان  شرع  ریز  زا  دیآ  یم  دوجو  هب  نآ  زا  تاناویح  يزور  هک  یناراب  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ( 304
ریز یگدنراب ، ماگنه  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ  لوسر  هک 
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 . . .دش یم  رت  ناراب  بآ  زا  شفیرش  نساحم  رس و  هکنآ  ات  داتسیا  یم  ناراب  هیلوا  تارطق 

: تفگ یم  درک ، یم  رظن  ناراب  هب  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ( 305

« . هد رارق  دنمدوس  ناوارف و  ار  یگدنراب  نیا  ایادخ ،  » اعفان اّبص  هلعجا  ّمهّللا 

تـسشن یم  ربنم  يالاب  تفر  یم  نوریب  هعمج  زامن  يارب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  نوچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 306
.دنوش غراف  ناذا  نتفگ  زا  اه  نّذؤم  هکنآ  ات 

مالس نانآ  رب  درک  تیعمج  هب  يور  هک  یماگنه  تفر  ربنم  يالاب  هعمج  ماما  نوچ  هک  تسا  ّتنس  زا  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ( 307
.دنک

لوا هبطخ  زا  سپ  .دناوخ  یم  هبطخ  ود  هعمج ) زامن  رد   ) هلآ هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  داجس  ترضح  ( 308
.دناوخ یم  ار  مود  هبطخ  دش و  یم  دنلب  سپس  تسشن ، یم  ربنم  يور 

.تسا ّتنس  نآ  هک  اریز  دیناوخب ، دنلب  ار  هروس  دمح و  هعمج  زامن  رد  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 309

ار هعمج  زامن  دش  یم  در  نامسآ  طسو  زا  باتفآ  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 310
.دناوخ یم 

.تسا ّتنس  هعمج  زامن  رد  ندناوخ  تونق  دومرف : مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ( 311

مود تعکر  رد  هعمج و  هروس  لوا  تعکر  رد  ماـما  هک  تسا  نیا  رب  ّتنـس  هعمج  زاـمن  رد  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 312
.دناوخب نوقفانم  هروس 

، دوب زامن  هماقا  نتفگ  لوغـشم  لالب  دش و  یم  دجـسم  دراو  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 313
.تسشن یم  ترضح  نآ 

.دوب هلصاف  دنفسوگ  روبع  هزادنا  هب  راوید  هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  زامن  ياج  نایم  دیوگ : يدعاس  لهس  ( 314

، دیسرپ دوجس ) عوکر و  رد   ) حیبست زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملاس  نب  ماشه  ( 315
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عوکر رد  دومرف : ترضح  نآ 

هدجس رد  و  میظعلا » ّیبر  ناحبس  »

رکذ هک  تسا  نیا  رد  تلیـضف  و  ّتنـس ، هبترم  هس  تسا و  بجاو  نتفگ  رکذ  راـب  کـی  دومرف : سپـس  .وگب  یلعـالا » ّیبر  ناحبـس  »
.دوش هتفگ  راب  تفه  هدجس  عوکر و 

و درک ، یم  تئارق  هیآ  هدزناـپ  زاـمن  زا  یتـعکر  ره  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوـسر  دوـمرف : مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  ( 316
هدجـس عوکر و  زا  ترـضح  نآ  نتـشادرب  رـس  و  دیـشک ، یم  لوط  شعوکر  هزادـنا  هب  شا  هدجـس  و  شماـیق ، هزادـنا  هب  شعوـکر 

.دوب يواسم 

دوب هدش  نشور  بوخ  اوه  هک  یماگنه  ار  حبـص  بجاو  زامن  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 317
.دناوخ یم 

اما درادن ، لاکشا  دومرف : ترضح  نآ  دیسرپ ، ایروب  ریصح و  رب  ندرک  هدجس  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لضف  نب  قاحـسا  ( 318
نیمز رب  ار  دوخ  یناشیپ  هک  تشاد  تسود  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادـخ  لوسر  اریز  دوش ، هدجـس  نیمز  رب  هک  مراد  تسود  رتشیب  نم 

.تشاد تسود  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  هک  ار  هچنآ  وت  يارب  مراد  تسود  نم  و  دهن ،

دنلب بش  لفاون  هتسهآ و  زور  لفاون  هک  تسا  نآ  ّتنس  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هلفان  زامن  هراب  رد  ( 319
.دوش هدناوخ 

 « نورفاکلا اهّیأ  ای  لق  هروس «  و  نآرق ، موس  کی  دـحا »  هّللا  وه  لـق  هروس «  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  موصعم  زا  ( 320
( بش زامن  رخآ  یتعکر  کی   ) رتو زامن  رد  ار  دحأ »  هّللا  وه  لق  هلآ «  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادـخ  لوسر  تسا و  نآرق  مراهچ  کی  ربارب 
دشاب (1). هدناوخ  ار  نآرق  همه  هکنآ  ات  درک  یم  عمج 

رب زین  ّتنـس  دراد و  باوث  یبحتـسم  زامن  ندناوخ  زا  رتشیب  بجاو  زامن  زا  سپ  ندناوخ  اعد  دومرف : یم  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 321
.تسا هدش  يراج  نیا 

شیوخ نادنزرف  تیب ) لها   ) ام نوراه ، ابا  يا  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  فوفکم ، نوراه  وبا  ( 322
رما مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  حیبست  نتفگ  هب  ار 
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ترـضح نآ  حـیبست  نتفگ  هب  هک  ره  اریز  نک ، تبظاوـم  نآ  رب  زین  وـت  مینک ، یم  رما  زاـمن  ندـناوخ  هب  هک  هنوـگ  ناـمه  مـینک  یم 
.دش دهاوخن  یقش  دنک  تموادم 

هیآ ندـناوخ  هب  بجاو  ياهزامن  بیقعت  رد  داب  وت  رب  یلع ، اـی  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 323
.دنک یمن  تبظاوم  دیهش  قیّدص و  ای  ربمایپ و  زا  ریغ  لمع  نیا  رب  اریز  یسرکلا ،

لق مود «  تعکر  رد  و  یلعالا »  ّکبر  مسا  حّبس  لوا «  تعکر  رد  رتو ، عفش و  ياهزامن  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ( 324
.درک و یم  تئارق  ار  دحأ »  هّللا  وه  لق  دناوخ «  تونق  نآ  رد  دـیاب  تسا و ) یتعکر  کی   ) هک موس  تعکر  رد  و  نورفاکلا »  اهّیأ  ای 

.تسا دمح  هروس  ندناوخ  زا  دعب  اه  هروس  نیا  همه  ندناوخ 

: دناوخ یم  ار  اعد  نیا  هدجس  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  هک  هدومن  تیاور  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ( 325

نسحأ هّللا  كرابتف  هرصب ، هعمـس و  ّقش  و  هرّوص ، هقلخ و  يذّلل  یهجو  دجـس  تملـسا ، کل  و  تنمآ ، کب  و  تدجـس ، کل  ّمهّللا 
درک هدجس  یـسک  رب  نم  تقیقح ) و   ) هرهچ .متـسه  وت  میلـست  و  مدروآ ، نامیا  وت  هب  و  مدرک ، هدجـس  وت  يارب  اهلا ، راب   . » نیقلاخلا

ناگدننیرفآ نیرتهب  هک  اتکی  يادخ  تسالاو  سدقم و  سپ  تفاکـش ، شیارب  شوگ  مشچ و  و  دومن ، شریوصت  دـیرفآ و  ار  نآ  هک 
« . تسا

ات - شاب تزامن  عوکر  بظاوم  تشون : دومن ) رصم  یلاو  ار  وا  هک  یماگنه   ) رکب یبأ  نب  دّمحم  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ( 326
: تفگ یم  دش ، یم  دنلب  عوکر  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ  لوسر  نوچ  : - دیامرف یم  هک  اجنآ 

ار وا  هک  ار  یـسک  شیاتـس  دنوادخ   » .ءیـش نم  تئـش  ام  ألم  و  کضرأ ، ألم  کتاوامـس و  ألم  دـمحلا  کل  .هدـمح  نمل  ّللا 
�

ه عمس 
« . یهاوخ هک  هچ  ره  مجح  و  تنیمز ، اهنامسآ و  مجح  هب  شیاتس  ساپس و  ار  وت  ادنوادخ ، دنک ، تباجا  دونشب و  دوتس 

: دناوخ یم  ار  اعد  نیا  زامن  هدجس  ود  نایم  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 327

ّبر هّللا  كرابت  ریقف ،  ریخ  نم  ّیلا  تلزنا  امل  ّینا  ینفاع ، ینرجا و  و  ینمحرا ، یل و  رفغا  ّمهّللا 
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، مدـنمزاین یتسرف  ورف  نم  رب  هک  يریخ  هب  نم  شخب ، تیفاع  هد و  هانپ  ارم  و  رآ ، تمحر  نم  رب  زرماـیب و  ارم  ادـنوادخ ،  . » نیملاـعلا
« . تسا نایملاع  راگدرورپ  هک  اتکی  يادخ  تسالاو  سدقم و 

هتفاب امرخ  تخرد  گرب  زا  هک  یکچوک  ریـصح  ترـضح  نآ  يارب  دـیوگ : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  رـسمه  هنومیم  ( 328
.دناوخب زامن  نآ  رب  ات  دندرک  یم  نهپ  دجسم  رد  دوب  هدش 

یلع و وت و  هک  درک  یحو  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  مّدج  هب  گرزب  يادخ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ( 329
رب یناشیپ  اهنآ  هلمج  زا  هک  ما ، هدینادرگ  صوصخم  تلصخ  هد  هب  تمایق  زور  ات  ار  امش  نایعیش  یلع و  لسن  زا  مرگید  ياه  تجح 

( . رکش هدجس  يارب   ) زامن ره  زا  دعب  تسا  نداهن  كاخ 

.داد یم  ماجنا  لماک  روط  هب  ار  نآ  دناوخ  یم  زامن  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 330

زامن هچ  رگا  دوش  تموادـم  نآ  رب  هک  دوب  يزامن  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دزن  اـهزامن  نیرت  بوبحم  هدـش : تیاور  ( 331
.درک یم  تموادم  نآ  رب  دومرف  یم  يزامن  ندناوخ  هب  عورش  نوچ  ترضح  نآ  .دشاب و  يرصتخم 

نآ رد  هچنآ  اـیند و  زا  تسا  رت  بوبحم  نم  دزن  بش ، لد  رد  زاـمن  تعکر  ود  دومرف : یم  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوـسر  ( 332
.تسا

یلاعت كرابت و  يادخ  زا  لیفارسا ، زا  لیئربج  تخیگنارب ، ارم  هک  ییادخ  هب  دنگوس  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 333
کی دـمح  هروس  تعکر  ره  رد  دـناوخب ، زاـمن  تعکر  هد  ناـضمر  كراـبم  هاـم  رخآ  بش  رد  سک  ره  دومرف : هک  داد  ربـخ  نم  هب 

هبترم هد  نآ  هدجس  عوکر و  رد  دناوخب و  راب  هد  ار  دحأ »  هّللا  وه  لق  هروس «  هبترم و 

تعکر هد  زا  نوچ  و  دهد ، مالس  دناوخب و  دهشت  تعکر  ود  ره  رد  و  دیوگب ، ربکا » ّللا 
�

ه ّللا و 
�

ه ّالا  هلا  ّلل و ال 
�

ه دمحلا  ّللا و 
�

ه ناحبـس  »
: دیوگب هتفر  هدجس  هب  رافغتسا  زا  سپ  و  دیوگب ) ّللا 

�
ه رفغتسا   ) دنک رافغتسا  هبترم  رازه  دش  غراف  زامن 

انل رفغا  نیرخآلا ، نیلّوالا و  هلا  ای  نیمحاّرلا ، محرأ  ای  امهمیحر ، هرخآلا و  اینّدلا و  نامحر  ای  مارکالا ، لالجلا و  اذ  ای  مّویق ، ای  ّیح  ای 
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تانایب زامن  نیا  تلیـضف  رد  دـهد و  ماجنا  ار  لمع  نیا  هک  یـسک  رجا  هراب  رد  دـعب   ) انمایق انمایـص و  انتالـص و  اـّنم  لـّبقت  و  اـنبونذ ،
نادرم و زا  متّما  نم و  هب  لاعتم  يادخ  اهنت  هک  تسا  يزامن  نیا  دومرف ): هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ  لوسر  هک  اجنآ  ات  دومرف  يدایز 

.تسا هدرکن  اطع  نم  زا  شیپ  نانآ  ریغ  ناربمغیپ و  زا  يدحا  هب  هدومرف و  هیده  نانز 

هک دوب  نیا  داد  یم  ماـجنا  هک  يراـک  لوا  دنیـشنب  هکنآ  زا  شیپ  دـش  یم  هناـخ  دراو  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 334
هروس موس  تعکر  رد  و  سی »  » هروس مود  تعکر  رد  و  نامقل »  » هروس لوا  تعکر  رد  دناوخ ، یم  مالـس ) ود  هب   ) زامن تعکر  راهچ 

.دومرف یم  تئارق  ار  کلملا » كرابت   » هروس مراهچ  تعکر  رد  و  ناخد » مح  »
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هزور رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   17

هراشا

: دـنتفگ یم  هک  تفرگ  یم  هزور  یپ  رد  یپ  ردـق  نآ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : یم  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  . 322
رد زور  کی  نآ  زا  سپ  .دریگ  یمن  هزور  رگید  دنتفگ : یم  هک  درک  یم  راطفا  مه  رس  تشپ  ردق  نآ  سپـس  .دنک  یمن  راطفا  رگید 

.تفرگ یم  هزور  نایم 

هس هام  ره  رد  ترضح  نآ  هک  دش  يراج  نآ  رب  ّتنس  ماجنارس  .تفرگ  یم  هزور  ار  هتفه  ره  زا  هبنـشجنپ  هبنـشود و  ياهزور  سپس 
رمع همه  هزور  نیا  دومرف : یم  ترضح  نآ  .تفرگ و  یم  هزور  ار  هام  رخآ  هبنشجنپ  و  طسو ، هبنـشراهچ  و  هام ، لوا  هبنـشجنپ  زور :

( . دشاب هزور  شرمع  مامت  هک  تسا  نآ  لثم  دنک  نینچ  یسک  رگا   ) تسا

لوسر دنیوگن : وا  هب  یتقو  هک  تسین  یسک  زا  رت  ضوغبم  دنوادخ  دزن  سک  چیه  دومرف : یم  مردپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
درک دهاوخن  باذع  رایسب  هزور  زامن و  ندناوخ  هب  ارم  ادخ  دیوگب : باوج  رد  وا  درک ، یم  نانچ  نانچ و  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ 

زا هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ایوگ  هک  تسا  نیا  فرح  نیا  ینعم  اریز  رتهب . )! رتشیب  هچ  ره  درادن و  ینیعم  دح  هزور  زامن و  )
.دوب زجاع  نآ  زا  شیب  ماجنا 
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یم هک  تفرگ  یم  هزور  یپ  رد  یپ  ردق  نآ  تثعب  زاغآ  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 323
تـسد شور  نیا  زا  هاگ  نآ  .دریگ  یمن  هزور  رگید  دـنتفگ  یم  هک  درک  یم  راطفا  ردـق  نآ  سپـس  .دـنک  یمن  راـطفا  رگید  دـنتفگ 

مایا زور  هس  درک و  كرت  ار  نآ  سپـس  .دـشاب  مالّـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  هزور  هک  تفرگ  یم  هزور  نایم  رد  زور  کی  تشادرب و 
ياه ههد  رد  ار  زور  هس  درک و  رظن  فرص  مه  نآ  زا  ماجنارـس  .تفرگ و  یم  هزور  ار  هام ) ره  مهدزناپ  هدراهچ و  هدزیـس و   ) ضیبلا

.داد همادا  ار  شور  نیا  دوب  هدنز  ات  .موس و  ههد  هبنشجنپ  و  مود ، ههد  هبنشراهچ  و  لوا ، ههد  هبنشجنپ  درک : شخپ  هام 

هام هزور  دشاب و  رخآ  هبنشجنپ  طسو و  هبنشراهچ  لوا و  هبنشجنپ  هک  هام  ره  زا  زور  هس  نتفرگ  هزور  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  . 324
هام ره  طسو  هبنـشراهچ  رخآ و  لوا و  هبنـشجنپ  تیب  لها  ام  .دیادز . .  یم  یمدآ  بلق  زا  ار  هصغ  مغ و  و  لد ، زا  ار  هسوسو  نابعش ،

.میراد یم  هزور  ار 

زا زور  هس  ناضمر و  هام  نابعش و  هام  هشیمه  هک  یلاح  رد  دومرف  تلحر  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : دباع  هسبنع  . 325
.تفرگ یم  هزور  ار  هام  ره 

ناملـس دـیراد ؟ یم  هزور  ار  اهزور  مامت  امـش  زا  کی  مادـک  دومرف : دوخ  ناراـی  هب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  يزور  . 326
نانچ تفگ : ناملس  يروخ ! یم  اذغ  هک  ما  هدید  ار  وت  اهزور  رثکا  ناملـس ، يا  تفگ : نارـضاح  زا  یکی  .نم  ّللا ،

�
ه لوسر  ای  تفگ :

دهد ماجنا  یبوخ  لمع  کی  هک  ره  : » هدومرف ادـخ  و  مریگ ، یم  هزور  ار  نآ  زور  هس  هاـم  ره  رد  نم  يا ، هدرک  ناـمگ  وت  هک  تسین 
باوث دـنک  نینچ  هک  ره  و  منک ، یم  لـصو  ناـضمر  هاـم  هب  ار  نابعـش  هاـم  هزور  مه  یفرط  زا  و  دوش . » یم  هداد  باوث  نآ  ربارب  هد 

؟ درک یهاوخ  دروخرب  میکح  نامقل  لثم  اب  رگید  اجک  دومرف : درم  نآ  هب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  .دراد  ار  رهد  مامت  هزور 
.داد دهاوخ  خساپ  ار  وت  هک  سرپب  وا  زا  یهاوخ  هچنآ 

؟ تفرگ یم  هزور  ار  نابعـش  هام  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  ایآ  مدیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  دـیوگ : هعامـس  . 327
نآ زا  زور  دنچ  مدیسرپ : .دوبن  هزور  ار  نآ  مامت  یلو  يرآ ، دومرف :
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یمن يزیچ  درک » یم  راطفا   » هملک زجب  ترـضح  نآ  مدرک و  رارکت  راب  هس  ار  لاؤس  نیا  .درک  یم  راطفا  دومرف : درک ؟ یم  راـطفا  ار 
.دومرف خساپ  روط  نامه  زاب  مدرک و  ترضح  زا  ار  لاؤس  نامه  زین  دعب  لاس  سپس  دومرف ،

مه هب  ار  ود  نآ  تفرگ و  یم  هزور  ار  ناضمر  هام  نابعش و  هام  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 328
لبق و ناهانگ  هرافک  نآ  هزور  تسادخ و  هام  هام ، ود  نیا  دومرف : یم  و  دومن ، یم  یهن  راک  نیا  زا  ار  نارگید  یلو  درک ، یم  لصو 

.دوب دهاوخ  اهنآ  دعب 

زا يا  هراپ  رد  هک  نانچ  دنریگب ، هزور  ار  نابعش  هام  مامت  مدرم  تشادن  شوخ  ترـضح  نآ  هک  دشاب  نیا  یهن  زا  دارم  دیاش  فلؤم :
.دننک راطفا  نآ  طساوا  رد  زور  کی  هب  ول  ناضمر و  هام  نابعش و  هام  هزور  نایم  هک  هدش  رما  رابخا 

داتفا یم  قافتا  اسب  و  دوب ، رحس  رد  یتبرـش  راطفا و  رد  یتبرـش  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ماعط  دیوگ : کلام  نب  سنا  . 329
هدروخ سیخ  نان  ترضح  نآ  ياذغ  یهاگ  دوب و  ریش  تبرش  نیا  تاقوا  زا  یلیخ  .تشادن و  یندروخ  راب  کی  زج  زور  هنابـش  هک 

.دوب

هک يزیچ  لوا  تشاد  دوجو  هزات ) يامرخ   ) بطر هک  ینامز  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 330
.دومرف یم  راطفا  رمت  اب  کشخ ) يامرخ   ) رمت نامز  رد  دوب و  بطر  درک  یم  راطفا  نآ  اب 

یمن تسد  ینیریش  زیچ  هب  راطفا  يارب  تفرگ و  یم  هزور  یتقو  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 331
.درک یم  راطفا  بآ  اب  تفای 

.درک یم  راطفا  شمشک  اب  یهاگ  ترضح  نآ  تسا : دراو  تایاور  ضعب  رد  و  . 332

کی اب  هچ  رگا  تسا  بحتـسم  ندروخ  يرحـس  هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  زا  دـیوگ : ّللا 
�

ه همحر  دـیفم  خیـش  . 333
اهرحس رد  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ  لوسر  اریز  تسا ، توواق »  » و امرخ »  » رحس ياذغ  نیرتهب  هک  هدش  تیاور  .دشاب و  بآ  تبرش 

.درک یم  لیم  نآ  زا 
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.داد یم  رارق  رحس  ياذغ  ار  نآ  زین  یهاگ  دروخ و  یم  میلح  تاقوا  رتشیب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 334

یم يزیچ  یلئاس  ره  هب  و  درک ، یم  دازآ  ار  ناریـسا  یمامت  دیـسر  یم  ارف  ناضمر  هام  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  . 335
.داد

6

رمک درک و  یم  عمج  ار  دوخ  رتسب  ناضمر  كراـبم  هاـم  رخآ  ههد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 33
هک مادـک  ره  تروص  هب  تشاد و  یم  هگن  رادـیب  ار  دوخ  تیب  لـها  موس  تسیب و  بش  رد  .تسب و  یم  مکحم  تداـبع  يارب  تّمه 

هناخ لها  زا  کی  چیه  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  نینچمه  .دورب  شمشچ  زا  باوخ  ات  دیـشاپ  یم  بآ  درک  یم  هبلغ  وا  رب  باوخ 
يارب ار  دوخ  زور ، زا  داد و  یم  نانآ  هب  يرتمک  ياذغ  دربن  ناشباوخ  هکنیا  يارب  دـنباوخب و  بش  نآ  رد  هک  تشاذـگ  یمن  ار  دوخ 

.دنام هرهب  یب  بش  نیا  ریخ  زا  هک  یسک  تسا  مورحم  دومرف : یم  و  درک ، یم  هدامآ  يراد  هدنز  بش 

يوس هب  دـیع  زامن  يارب  تساوخ  یم  هک  یماـگنه  رطف  دـیع  زور  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 337
.دومن یم  راطفا  شمشک  ای  امرخ  هناد  دنچ  اب  البق  دور  نوریب  یّلصم 

يزیچ زامن  زا  لـبق  رطف  دـیع  رد  و  زاـمن ، زا  دـعب  ناـبرق  دـیع  رد  یمدآ  هک  تسا  نآ  ّتنـس  دـیوگ : ّللا 
�

ه همحر  قودـص  خیـش  . 338
.دروخب

تاقحلم

هبنشجنپ  ) هام ره  زا  زور  هس  هجح و  يذ  هام  مهن  زور  ترضح  نآ  هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ربمایپ  نانز  یخرب  زا  ( 335
.تفرگ یم  هزور  ار  هام ) رخآ  هبنشجنپ  طسو و  هبنشراهچ  هام و  لوا 

هلآ هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  راسخر  گنر  دیسر  یم  ارف  ناضمر  كرابم  هام  نوچ  ( 336
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ناسرت ادخ  زا  درک و  یم  عرـضت  يراز و  رایـسب  دنوادخ  زا  تساوخرد  اعد و  رد  و  دش ، یم  دایز  شندـناوخ  زامن  درک و  یم  رییغت 
.دوب

یم يرای  مغ  نآ  عفد  رب  نتفرگ  هزور  ندناوخ و  زامن  اب  دـش ، یم  نیگمغ  يرما  زا  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 337
.تسج

طسو رد  و  زور ، هس  نآ ، لوا  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دیـسر ، یم  ارف  نابعـش  هام  نوچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 338
ناضمر هام  سپس  تفرگ ، یمن  هزور  هدنام  ناضمر  كرابم  هام  هب  زور  ود  و  تفرگ ، یم  هزور  زور  هس  نآ  رخآ  رد  و  زور ، هس  نآ 

.تشاد یم  هزور  ار 

رگا و  درک ، یم  زاغآ  اولح  اب  دنک  راطفا  تساوخ  یم  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 339
.دومن یم  راطفا  مرگ  مین  بآ  اب  دوبن  مادک  چیه  رگا  و  دومرف ، یم  راطفا  امرخ  ای  دنق  هّبح  کی  اب  دوبن  اولح 

زیچ ود  مدیـسرپ : .درک  یم  راطفا  هایـس  زیچ  ود  اب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگ : رباج  ( 340
.بآ هزات و  يامرخ  يرگید  و  بآ ، کشخ و  يامرخ  یکی  دومرف : تسیچ ؟ هایس 

.دومن یم  راطفا  نآ  اب  تفای  یم  رکش  هاگ  ره  و  درک ، یم  راطفا  امرخ  اب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 341

تّمه رمک  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دیـسر ، یم  ناضمر  كرابم  هام  رخآ  ههد  نوچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 342
.تخاس یم  غراف  تدابع  يارب  ار  دوخ  دومن و  یم  يراد  هدنز  بش  درک و  یم  زارتحا  شنانز  اب  ندرک  یکیدزن  زا  تسب و  یم 

.درک یم  رادیب  باوخ  زا  ار  نانآ  تشاد و  یماو  ششوک  هب  زین  ار  شا  هداوناخ  دیشوک و  یم  تدابع  هب  دوخ  رگید : تیاور  هب 

دوخ ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  هدش  تباث  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ّتنـس  زا  هچنآ  دیوگ : ّللا 
�

ه همحر  یـسوط  خیـش  ( 343
.دمآ یمرب  نآ  يوجتسج  رد  دش و  یم  ناضمر  كرابم  هام  لاله  تیؤر  يدصتم 

ص:152

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ننس  بادآ و  یبنلا : www.Ghaemiyeh.comننس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 226زکرم  هحفص 162 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا ّتنس  زا  رطف  [ زامن  ] زا شیپ  هرطف  تاکز  ندرک  ادج  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ( 344

ات اشع  برغم و  زامن  زا  دعب  رطف  دیع  بش  زا  زامن ، هد  زا  سپ  [ صوصخم ياه   ] ریبکت نتفگ  دیوگ : ّللا 
�

ه همحر  قودـص  خیـش  ( 345
زور حبـص  زاـمن  زا  دـعب  اـت  رـصع  رهظ و  زاـمن  زا  سپ  ناـبرق  دـیع  زور  زا  زاـمن ، هد  زا  سپ  و  لاوـش ، مود  زور  رـصع  زاـمن  زا  دـعب 

.تسا ّتنس  زا  [ دنتسین هکم  رد  هک  یناسک  يارب   ] هّجح يذ  مهدزاود 

هچ متفگ : .تسا  ّتنس  زا  نتفگ  ریبکت  رطف  دیع  رد  هک  شاب  هاگآ  دومرف : نم  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : شاّقن  دیعـس  ( 346
سپـس رطف ، دـیع  زامن  زا  دـعب  دـیع و  حبـص  زامن  زا  دـعب  رطف و  دـیع  بش  ءاشع  برغم و  زامن  زا  دـعب  دومرف : تفگ ؟ دـیاب  یناـمز 

.دنک عطق  ار  تاریبکت 

.تسا ّتنس  راطفا  زا  شیپ  برغم  زامن  ندناوخ  يرحس و  ندروخ  رد  ریخأت  هزور و  راطفا  رد  لیجعت  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ( 347
. .

کی زا  تسا  مرگولیک  هس  ابیرقت  هک   ) عاـص کـی  هرطف  تاـکز  هک  تسا  نیا  رب  ّتنـس  دومرف : یم  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 348
.دوش هداد  وج  ای  شمشک و  ای  امرخ  زا  الثم ) سنج ،

نانیـشناج يارب  ار  اهنآ  زین  نم  دیدنـسپن و  نم  يارب  ار  تلـصخ  شـش  لاعتم  يادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ( 349
: اهنآ هلمج  زا  هک  مدنسپ ، یمن  نانآ  ناوریپ  دوخ و 

.تسا هزور  لاح  رد  ینابز ) دب  ای   ) نز اب  ندرک  يزاب  هزور ،

هیلع نیـسح  ماما  تبرت   ) ربق كاـخ  اـب  اـمرخ و  اـب  زورما  نم  درک : ضرع  رطف  دـیع  زور  رد  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  هب  يدرم  ( 350
.يا هدرک  عمج  مه  اب  ار  تکرب  ّتنس و  دومرف : ترضح  نآ  .مدرک  راطفا  مالّسلا )

.درک یم  راطفا  امرخ  هناد  دنچ  ای  ریش و  یمک  ای  بآ ، يا  هعرج  اب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 351
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فاکتعا رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   18

دجـسم رد  لوا  ههد  رد  ترجه ) لوا  لاس   ) ناضمر هام  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 339
هاـم رخآ  ههد  رد  هشیمه  نآ  زا  سپ  یلو  دوـمن ، فاـکتعا  رخآ  ههد  رد  موـس  لاـس  رد  مود و  ههد  رد  مود  لاـس  و  درک ، فاـکتعا 

.دومن یم  فاکتعا  ناضمر 

یّلـص ادخ  لوسر  تهج  نیا  هب  داتفا ، قافتا  ترجه ) مود  لاس   ) ناضمر هام  رد  ردب »  » گنج دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 340
، لاس نامه  يارب  ههد  کی  درک : فاکتعا  ههد  ود  ترـضح  نآ  دعب ، لاس  اما  .دشن  فکتعم  دجـسم  رد  لاس  نآ  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه

.لبق لاس  فاکتعا  ءاضق  يارب  رگید  ههد  و 

یم فاکتعا  دجسم  رد  دش  یم  ناضمر  هام  رخآ  ههد  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 341
زا تفگ : یکی  .دیچ  یمرب  ار  شباوخ  رتسب  تسب و  یم  تدابع  يارب  تّمه  رمک  ترضح  دندز و  یم  نییوم  يا  همیخ  شیارب  درک ؛

.تفرگ یمن  هرانک  نانز  زا  هن ، دومرف : تفرگ ؟ یم  هرانک  زین  نانز 
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« تلزع  » زا دوصقم  هک  دـنا  هتفگ  .تشذـگ و  مهدـفه  باب  رد  اهنآ  زا  یـضعب  هک  هدـش  لقن  يداـیز  تاـیاور  رد  ینعم  نیا  فلؤم :
.نانآ اب  تبحاصم  ترشاعم و  رد  هن  تسا  هدوب  رتسب  رد  نانآ  زا  يریگ  هرانک 
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نداد هقدص  رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   19

هراشا

ّتنس زا  هقدص  هزور و  زامن و  رد  هکنآ  مشـش  تسا : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  تیـصو  رد  . 342
هدرک فارـسا  هقدص  يارب  لام  فرـص  رد  ینک  نامگ  هک  یـشاب  اشوک  نآ  رد  يردق  هب  هقدـص ، هب  عجار  اما  و  .ینک . .  يوریپ  نم 

.يا

وا هب  تشاد  يزیچ  رگا  دـنارن ، دوخ  زا  ار  یلئاس  هاگ  چـیه  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 343
.دناسرب ادخ  دومرف : یم  تشادن  رگا  و  داد ، یم 

ار تایاور  نآ  زا  ضعب  ام  .دشاب  هدیـسر  رتاوت  دح  هب  دیاش  هک  هدش  لقن  دایز  يردـق  هب  یّنـس  هعیـش و  رابخا  رد  بلطم  نیا  فلؤم :
.میدرک رکذ  نآ  ریغ  و  ترشاعم ) بادآ   ) مود باب  رد 

.میریگ یمن  سپ  میا  هداد  ادخ  هار  رد  هچنآ  تیب  لها  ام  دومرف : یثیدح  نمض  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 344
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تاقحلم

يور ناگدرب  اـب  راد ، نـالاپ  غـالا  رب  ندـش  راوس  .منک  یمن  كرت  ار  زیچ  دـنچ  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 352
.ندرک کمک  لئاس  هب  دوخ  تسد  اب  و  ندروخ ، اذغ  ریصح 

، میرذگ یمرد  هدرک  متـس  ام  هب  هک  نآ  زا  هک  تسا  نیا  رد  تیب  لها  ام  يدرمناوج  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ( 353
.مینک یم  ششخب  هتخاس  مورحم  ار  ام  هک  نآ  هب  و 

لذب .دوب  رت  عیرس  دابدنت  زا  رتشیب و  مدرم  همه  زا  ریخ  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  شـشخب  دوج و  هک  تسا  تیاور  ( 354
.دز یمن  رس  یتعنامم  دش و  یمن  رادومن  وا  زا  یلخب  تشاد و  همادا  شیاطع  و 

ادابم هکنیا  سرت  زا  مینک  یمن  در  دنتـسه  قحتـسم  ریغ  دـسر  یم  رظن  هب  هک  ار  یناسک  تیب ، لها  ام  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 355
.میشاب هدرک  در  ار  یعقاو  قحتسم 

ار نآ  ماـجنا  دـصق  رگا  دنتـساوخ ، یم  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  يزیچ  نوچ  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  ( 356
.تخاس یمن  يراج  نابز  رب  هن »  » هملک درک و  یم  توکس  تشادن  ار  نآ  ماجنا  دصق  رگا  و  داد ، یم  تبثم  باوج  تشاد 

هب رهاـظ  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یتـقو  ارچ  مدیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  زا  دـیوگ : لاّـضف  نب  یلع  نب  نسح  ( 357
قوقح دـنوادخ  طقف  هک  میتسه  ینادـناخ  ام  اریز  دومرف : دـینادرگنرب ! ؟ مالّـسلا ] مهیلع  همطاـف  ینب  هب   ] ار كدـف »  » دیـسر تفـالخ 

، هتفرگ نارگمتـس  زا  ار  ناشقوقح  هدرک ، مکح  نانآ  عفن  هب  میتسه ، نانمؤم  تسرپرـس  ام  .دریگ  یم  نارگمتـس  زا  ار  ام  هدش  بصغ 
.مینک یمن  مادقا  دوخ  قوقح  نتفرگزاب  يارب  اما  مینادرگ ، یم  زاب  نانآ  هب 
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نآرق تئارق  رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   20

هراشا

یمن نآرق  ندرک  توالت  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  عنام  تبانج ، تلاح  زج  يزیچ  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  . 345
.دش

.دومن یم  ادج  رگید  هیآ  زا  ار  هیآ  ره  نآرق  تئارق  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : هملس  ّما  . 346

: دومرف یم  و  دنک ، تئارق  ار  تاّحبسم »  » ات دیباوخ  یمن  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 347

، رـشح دـیدح ، هروس  دومرف : تساـه ؟ هروس  مادـک  تاّحبـسم » : » دـنتفگ .تسا  رترب  هیآ  رازه  زا  هک  تسا  يا  هیآ  اـه  هروس  نیا  رد 
.نباغت هعمج و  فص ،

.دنک تئارق  ار  لیزنت » ملا ،  » و كرابت »  » هروس ات  دیباوخ  یمن  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : رباج  . 348

لوا .تشاد و  یم  تسود  ار  یلعالا »  ّکبر  مسا  حّبس  هروس «  نیا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 349
: تفگ هک  یسک 

.دوب مالّسلا  هیلع  لیئاکیم  یلعالا » ّیبر  ناحبس  »

 « یلعألا ّکبر  مسا  حّبس  هروس «  یتقو  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : سابع  نبا  . 350
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: تفگ یم  درک ، یم  تئارق  ار 

« . یلعألا ّیبر  ناحبس  »

.تسا هدش  تیاور  زین  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  ینعم  نیا 

مسقا ال  هروس «  دایز  ترضح  نآ  مدناوخ و  یم  زامن  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  اب  عادولا  هّجح  زا  دعب  دیوگ : هماما  یبا  . 351
: هیآ نوچ  و  دومرف ، یم  تئارق  ار  همایقلا »  مویب 

: دومرف یم  مدینش  دناوخ ، یم  ار  دنک )؟ هدنز  ار  ناگدرم  تسین  رداق  ادخ  نآ  ایآ   ) یتوملا ییحی  نأ  یلع  رداقب  کلذ  سیل  ا 

« . مهد یم  یهاوگ  نآ  هب  زین  نم  تسا ؛ رداق  ارچ   » .نیدهاّشلا نم  کلذ  یلع  انا  یلب و 

.تفگ یم  ترضح  نآ  هچنآ  رد  یفالتخا  رصتخم  اب  دراد  دوجو  زین  يرگید  تایاور  ینعم  نیا  رد  ّفلؤم :

یم توالت  ار  اهیوقت  اهروجف و  اهمهلأف  اـهاّوس ، اـم  سفن و  و  هیآ : نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : هریره  وبا  . 352
: تفگ یم  دعب  درک ، یم  ثکم  یکدنا  دومرف ،

، نک هزیکاپ  ار  مناج  و  هد ، يراکزیهرپ  نم  هب  ایادـخ ،  » .اهیلوم اهّیلو و  تنأ  اهاّکز ، نم  ریخ  تنأ  اهّکز  و  اـهیوقت ، یـسفن  تآ  ّمهّللا 
.دوب زامن  لوغشم  هک  یلاح  رد  دومرف  یم  ار  نیا  ینآ . » يالوم  تسرپرس و  وت  و  نآ ، هدننک  هزیکاپ  نیرتهب  وت  هک 

تاقحلم

: تفگ یم  نآرق  ندناوخ  زا  شیپ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : يردخ  دیعس  وبا  ( 358

« . هدش هدنار  ناطیش  زا  ادخ  هب  مرب  یم  هانپ   » میجّرلا ناطیّشلا  نم  ّللاب 
�

ه ذوعا 

رتابرلد مدرم  همه  زا  نآرق  ندناوخ  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  يادص  دومرف : یثیدح  نمـض  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 359
.دوب

 . . .مناوخب نآرق  هداتسیا  داد  روتسد  نم  هب  لیئربج  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 360
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.دیشک یم  ار  شیادص  ندناوخ ، نآرق  عقوم  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : کلام  نب  سنا  ( 361

.میناوخ یم  ّیبا »  » تئارق قفاوم  ار  نآرق  تیب ، لها  ام  دومرف : یثیدح  نمض  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 362

.تسا هدش  زیوجت  زین  هناگتفه  ياه  تئارق  ریاس  لاصخ ، باتک  رد  هلمج  زا  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  یضعب  رد  ّفلؤم :

مکحا دـنوادخ  ایآ  : » هدومرف هک  اج  نآ   ) درک یم  مامت  ار  نیت »  » هروس یتقو  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : هداـتق  ( 363
: تفگ یم  تسین )»؟ نیمکاحلا 

« . مهد یم  یهاوگ  نآ  هب  زین  نم  و  تسه ؛ ارچ ،  » .نیدهاّشلا نم  کلذ  یلع  انا  یلب و 

( تسا رارکت 351 . ( ) 364

چیه امـش  یناوخن و  نآرق  زا  يا  هیآ  چـیه  یـشابن و  يراک  چـیه  رد  - ام لوسر  يا  - وت : » سنوی هروس  هیآ 61  ریـسفت  لیذ  رد  ( 365
نیمز و رد  هچنآ  زا  یکچوک  هرذ  ردق  هب  و  دینآ ، مرگرس  هک  هاگ  نآ  مییامـش  رب  هاوگ  دهاش و  ام  هکنآ  رگم  دیهدن  ماجنا  ار  یلمع 

تبث قح  راکـشآ  باتک  رد  هکنآ  زج  تسین  نآ  زا  رت  گرزب  ای  رت و  کچوک  يزیچ  .تسین و  ناهنپ  تراگدرورپ  زا  تسا  نامـسآ 
ترـضح نآ  هب  يدـیدش  هیرگ  درک ، یم  تئارق  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدـش  تیاور  تسا »

.داد یم  تسد 

کی هب  ار  نآ   ) درک یم  فقو  هیآ  ره  زا  دعب  دناوخ ، یم  ار  دحأ »  هّللا  وه  لق  هروس «  یتقو  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ( 366
( . دناوخ یمن  سفن 
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وا راکذا  هیعدا و  زا  يا  هراپ  رکذ  اعد و  رد  ترضح  نآ  ننس  بادآ و   21

هراشا

و عوکر ، رد  ار  ادخ  دمح  و  مناوخب ، هداتسیا  ار  نآرق  هک  داد  روتـسد  نم  هب  لیئربج  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  . 353
.مناوخب منک و  اعد  هتسشن  ار  وا  و  مهد ، ماجنا  هدجس  رد  ار  وا  حیبست 

.دنک یم  بلط  اذغ  هک  يریقف  دننام  دومن  یم  دنلب  ار  اهتسد  اعد  لاهتبا و  ماگنه  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 354

درک یم  هاگن  هنیآ  رد  هک  یتقو  ترضح  نآ  ياعد 

: تفگ یم  درک  یم  رظن  هنیآ  رد  یتقو  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  . 355

شیاتـس  » .هّوبّنلاب ّیلع  ّنم  و  مالـسالل ، ینادـه  و  يریغ ، نم  ناش  ام  یّنم  ناز  و  یتروص ، نسحأ  و  یقلخ ، لـمکأ  يذـّلا  ّلل 
�

ه دـمحلا 
لماک ارم  شنیرفآ  هک  تسار  ییادخ 
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توبن ماقم  هب  نم  نتخیگنارب  اب  درک و  متیادـه  مالـسا  هب  داد ، تنیز  ارم  نارگید  بیع  لـباقم  رد  دـیرفآ ، وکین  ار  متروص  تخاـس ،
« . دیشخب نم  رب  گرزب  یتمعن 

: تفگ یم  درک  یم  رظن  هنیآ  هب  یتقو  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 356

.يریغ نم  ناش  ام  یّنم  ناز  و  یقلخ ، یقلخ و  نسحأ  يّذلا  ّلل 
�

ه دمحلا 

« . دیشخب تنیز  نارگید  بیع  ربارب  رد  ارم  و  تخاس ، وکین  ار  مقالخا  و  ابیز ، ار  مشنیرفآ  هک  تسار  ییادخ  شیاتس  »

تسشن یم  يراوس  بکرم  رب  هک  یتقو  ترضح  نآ  ياعد 

راب هس  دش ، یم  رقتسم  دوخ  يراوس  بکرم  رب  نوچ  ندرک  رفس  ماگنه  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 357

یم توالت  ار  نوبلقنمل (1) اّنبر  یلا  ّانا  و  نینرقم ، هل  اّنک  ام  اذه و  انل  رّخـس  يّذلا  ناحبـس  هفیرـش : هیآ  سپـس  تفگ ، یم  ربکا » ّللا 
�

ه »
: تفگ یم  درک و 

بحاّصلا تنأ  ّمهّللا  .هدعب  اّنع  وطا  و  انرفس ، انیلع  نّوه  ّمهّللا  .یضرت  ام  لمعلا  نم  و  يوقّتلا ، ّربلا و  اذه  انرفـس  یف  کلأسن  ّانإ  ّمهّللا 
.لاملا لهالا و  یف  رظنملا  ءوس  و  بلقنملا ، هبآک  و  رفّسلا ، ءاثعو  نم  کب  ذوعأ  ّینإ  ّمهّللا  .لهالا  یف  هفیلخلا  و  رفّسلا ، یف 

نیا ایادخ ، .مینک  یم  بلط  تسوت  يدونـشخ  بجوم  هک  ار  يراک  زین  يراگزیهرپ و  ندرک و  یکین  وت  زا  رفـس  نیا  رد  ام  ایادـخ ، »
زا ایادخ ، .یتسه  ام  نیشناج  هداوناخ  رد  و  ام ، رای  رفـس  رد  وت  ایادخ ، .زاس  کیدزن  ام  رب  ار  نآ  يرود  نادرگ و  ناسآ  ام  رب  ار  رفس 

تشگ یمزاب  رفـس  زا  نوچ  و  مرب . » یم  هانپ  وت  هب  لام  لها و  هراب  رد  يدب  ندید  و  تشگزاب ، هصغ  مغ و  و  رفـس ، يراتفرگ  جنر و 
: تفگ یم 

.نودماح اّنبرل  نودباع  نوبئات ، نوبئآ 

مینک و یم  وا  شتسرپ  هدرک و  تشگزاب  هبوت و  نامراگدرورپ  يوس  هب  هک  یلاح  رد  »
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« . میتشگ زاب  دوخ  لزنم  هب  مییوا ، رازگساپس 

دیسر یم  ارف  بش  هک  یماگنه  رفس  رد  ترضح  نآ  ياعد 

: دومرف یم  دیسر  یم  ارف  بش  دوب و  رفس  رد  یتقو  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 358

هّیحلا و نم  دوسأ و  دـسأ و  نم  ّللاـب 
�

ه ذوعأ  و  کـیلع ، ّبدـی  اـم  ّرـش  کـیف و  اـم  ّرـش  كّرـش و  نم  ذوعأ  ّللا ،
�

ه کـّبر  ّیبر و  ضرا ،
تسه و وت  رد  هچنآ  وت و  رـش  زا  تسا ، لاعتم  يادخ  وت  نم و  راگدرورپ  نیمز ، يا   . » دلو ام  دلاو و  و  دـلبلا ، نکاس  نم  و  برقعلا ،
هک یـسک  زا  و  برقع ، رام و  ره  رـش  زا  و  هدـنزگ ، هدـنرد و  ره  رـش  زا  زین  .مرب و  یم  هاـنپ  ادـخ  هب  تسا  تکرح  رد  وت  يور  رب  اـی 

« . مرب یم  هانپ  لاعتم  يادخ  هب  شدنزرف  ردپ و  ره  رش  زا  نینچمه  و  تسا ، راید  نیا  رد  نکاس 

دیشوپ یم  ون  سابل  هک  یتقو  ترضح  نآ  ياعد 

: تفگ یم  دیشوپ ، یم  ون  سابل  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 359

ار متروع  هک  دـیناشوپ  یـسابل  ارم  هک  تسار  ییادـخ  شیاتـس   » .ساّنلا یف  هب  لّمجتا  یتروع و  يراوی  ام  یناـسک  يذـّلا  ّلل 
�

ه دـمحلا 
« . مدرگ یم  هتسارآ  مدرم  نایم  رد  نآ  اب  و  دراد ، یم  روتسم 

.دروآ یم  نوریب  پچ  فرط  زا  ار  نآ  ادتبا  دروآرد ، نت  زا  ار  دوخ  سابل  تساوخ  یم  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 360
سابل درک و  یم  بلط  ار  يریقف  سپـس  دومن ، یم  ادـخ  شیاتـس  دـمح و  هک  دوب  نیا  دـیدج  سابل  ندیـشوپ  ماگنه  شیاهراک  زا  و 
يریقف ناملـسم  نت  هب  ار  دوـخ  هنهک  ساـبل  ادـخ ، يدونـشخ  يارب  اـهنت  هک  یناملـسم  ره  دوـمرف : یم  داد و  یم  وا  هب  ار  دوـخ  هنهک 

ینامز ات  دوب  دهاوخ  لاعتم  يادخ  ریخ  هانپ و  تنامض و  رد  دناشوپ ،
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.هدرم ای  دشاب  هدنز  سابل  هدنهد  هاوخ  تسا ، ریقف  نآ  نت  هب  سابل  نآ  هک 

: تفگ یم  دوش ، جراخ  لزنم  زا  هکنآ  زا  شیپ  تساخ  یم  اپ  هب  دیشوپ و  یم  سابل  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 361

ینّمها ام  ینفکا  ّمهّللا  .یئاجر  تنأ  یتقث و  تنأ  ّمهّللا  .تلّکوت  کیلع  و  تمـصتعا ، کب  و  تهّجوت ، کیلا  و  ترتتـسا ، کب  ّمهّللا 
و یبـنذ ، یل  رفغا  و  يوـقّتلا ، یندّوز  ّمهّللا  .كریغ  هلا  ـال  و  كؤاـنث ، ّلـج  و  كراـج ، ّزع  .یّنم  هب  ملعا  تنا  اـم  هب و  ّمـتها  ـال  اـم  و 

وت رب  و  مدز ، گـنچ  وت  هب  و  مدرک ، ور  وت  يوس  هب  و  مدـناشوپ ، ار  دوخ  وت  هطـساو  هب  ادـنوادخ ،  » .تهّجوت اـم  ثیح  ریخلل  ینهّجو 
.مدومن لکوت 

ار همه  يرتاناد  نادب  وت  هچنآ  مرادـن و  یمامتها  نادـب  هچنآ  تسا و  مهم  میارب  هچنآ  ایادـخ ، .ینم  دـیما  دامتعا و  دروم  وت  ایادـخ ،
داز و ار  يراکزیهرپ  ایادـخ ، .تسین  ییادـخ  وت  زج  تسا و  گرزب  وت  دـمح  اـنث و  و  تسا ، زیزع  وت  هب  هدـنهانپ  .نک  تیاـفک  میارب 

دوخ راک  لابند  اعد  نیا  زا  سپ  زاس . » هجوتم  یبوخ  ریخ و  هب  مروآ  ور  هک  وس  ره  هب  ارم  و  شخبب ، ار  مهاـنگ  و  هد ، رارق  نم  هشوت 
.تفر یم 

تساخ یمرب  یسلجم  زا  هک  یتقو  ترضح  نآ  ياعد 

: تفگ یم  تساخ  یمرب  یسلجم  زا  تقو  ره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 362

شیاتس دمح و  و  یهزنم ، یبیع  ره  زا  وت  ایادخ ،  » .کیلا بوتأ  كرفغتسا و  تنأ ، ّالإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ  .كدمحب  ّمهّللا و  کناحبس 
« . مدرگ یمزاب  وت  يوس  هب  مهاوخ و  یم  شزرمآ  وت  زا  تسین ؛ ییادخ  وت  زج  هک  مهد  یم  یهاوگ  .تسوت  نآ  زا 

نآ زا  جورخ  دجسم و  هب  ندش  لخاد  ماگنه  ترضح  نآ  ياعد 

دوش دجسم  دراو  تساوخ  یم  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  . 363
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: تفگ یم 

یم دور ، نوریب  دجـسم  زا  تساوخ  یم  نوچ  و  ياشگب . » نم  يور  هب  ار  تتمحر  ياهرد  ایادخ ،  » .کتمحر باوبأ  یل  حـتفا  ّمهّللا 
: تفگ

« . ياشگب نم  يور  هب  ار  تیزور  ياهرد  ایادخ ،  » .کقزر باوبأ  یل  حتفا  ّمهّللا 

: تفگ یم  دش  یم  دجسم  لخاد  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  ربمغیپ  دومرف : مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  . 364

لآ دّمحم و  رب  ایادخ ، .ادخ  مان  هب   » .کتمحر باوبأ  یل  حـتفا  و  یبونذ ، یل  رفغا  و  دّـمحم ، لآ  دّـمحم و  یلع  ّلص  ّمهّللا  ّللا 
�

.ه مسب 
یم دـش  یم  جراـخ  دجـسم  زا  نوچ  و  ياـشگب . » نم  يور  هب  ار  تتمحر  ياـهرد  و  زرماـیب ، ارم  ناـهانگ  و  تسرفب ، دورد  دّـمحم 

: تفگ

لآ دّمحم و  رب  ایادخ ، .ادـخ  مان  هب   » .کلـضف باوبأ  یل  حـتفا  و  یبونذ ، یل  رفغا  و  دّـمحم ، لآ  دّـمحم و  یلع  ّلص  ّمهّللا  ّللا 
�

.ه مسب 
« . ياشگب نم  يور  هب  ار  تمرک  لضف و  ياهرد  و  زرمایب ، ارم  ناهانگ  و  تسرف ، دورد  دّمحم 

تفر یم  باوخ  رتسب  هب  هک  یماگنه  ترضح  نآ  ياعد 

ریز ار  تسار  تسد  فک  دـیباوخ و  یم  تسار  يولهپ  هب  تفر  یم  باوخ  رتـسب  هب  نوـچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوـسر  . 365
: تفگ یم  سپس  داهن ، یم  تروص 

« . راد هاگن  دوخ  باذع  زا  ارم  يزیگنا  یمرب  [ اهربق زا   ] ار تناگدنب  هک  يزور  ایادخ ،  » .كدابع ثعبت  موی  کباذع  ینق  ّمهّللا 

باوخ ماگنه  هلمج  زا  دناوخ ، یم  هک  تشاد  ییاهاعد  تفر  یم  باوخ  رتسب  هب  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 366
: تفگ یم 

یم هدنز  مریم و  یم  ادـخ  مان  هب   » .یتناما یّنع  ّدأ  و  یتروع ، رتسا  و  یتعور ، نمآ  ّمهّللا  .ریـصملا  ّللا 
�

ه یلا  و  ییحا ، توما و  ّللا 
�

ه مسب 
هب هک  ار  یتناما  و  ناشوپب ، ار  مبیع  و  امرف ، لیدبت  شمارآ  نما و  هب  ار  مسرت  ایادـخ ، .تسوا  يوس  هب  قیالخ  همه  تشگزاب  و  موش ،

« . امرف ادا  تدوخ  يا  هدرپس  نم 
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: تفگ دمآ و  نم  دزن  لیئربج  دومرف : یم  .درک و  یم  تئارق  ار  یسرکلا » هیآ   » باوخ ماگنه  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 367
.یناوخب یسرکلا » هیآ   » باوخ ماگنه  هک  داب  وت  رب  سپ  دنک ، یم  هلیح  وت  يارب  تباوخ  ماگنه  هب  نج  هفئاط  زا  یتیرفع  دّمحم ، يا 

دنداهن یم  وا  دزن  ار  اذغ  هرفس  هک  یتقو  ترضح  نآ  ياعد 

: تفگ یم  دنداهن ، یم  وا  دزن  ار  اذغ  هرفس  یتقو  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 368

.انیفاعت ام  رثکأ  ام  کناحبس  انیطعت ، ام  رثکأ  ام  کناحبس  انیلتبت ، ام  نسحأ  ام  ّمهّللا  کناحبس 

.تاملسملا نیملسملا و  تانمؤملا و  نینمؤملا و  ءارقف  یلع  انیلع و  عسوا  ّمهّللا 

هچ یهزنم ، وت  يا ! هدیـشخب  ام  هب  هچنآ  تسا  رایـسب  هچ  یهزنم ، وت  يا ! هدومزآ  نآ  هب  ار  ام  هچنآ  تسوکین  هچ  یهزنم ، وت  ایادخ  »
« . امرف تمارک  يزور  رد  شیاشگ  مالسا  نامیا و  لها  ءارقف  رب  ام و  رب  ایادخ ، يا ! هداد  ام  هب  هک  ییاه  یتمالس  تسا  ناوارف 

: تفگ یم  دنداهن ، یم  وا  دزن  ار  اذغ  هرفس  یتقو  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 369

ّللا
�

.ه مسب 

هدروآ اج  هب  شرکـش  هک  هد  رارق  ییاه  تمعن  زا  ار  اذغ  نیا  یهلا ، .ادـخ  مان  هب   » .هّنجلا همعن  اهب  لصت  هروکـشم  همعن  اهلعجا  ّمهّللا 
« . ییامرف لصتم  یتشهب  تمعن  هب  ار  نآ  هک  يروط  هب  دوش 

درب یم  تسد  اذغ  يوس  هب  هک  یماگنه  ترضح  نآ  ياعد 

: تفگ یم  درب ، یم  تسد  اذغ  يوس  هب  یتقو  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 370

ّللا
�

.ه مسب 

يا هزات  يزور  نآ  یپ  رد  هد و  تکرب  يا  هداد  يزور  ام  هب  ار  هچنآ  [ اراگدرورپ  ] .ادخ مان  هب   » .هفلخ کیلع  و  انتقزر ، امیف  انل  كراب 
« . امرف تمحرم  مه 
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دندیچ یمرب  ار  هرفس  هک  یماگنه  ترضح  نآ  ياعد 

: تفگ یم  دندیچ ، یمرب  ار  اذغ  هرفس  یتقو  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 371

يدرک و ناوارف  ام  رب  ار  تتمعن  ایادـخ ،  » .معطی ـال  معطی و  يذـّلا  ّلل 
�

ه دـمحلا  .تیورا  تعبـشاف و  تکراـب  و  تبطا ، ترثکا و  ّمهّللا 
دوخ یلو  دناروخ  یم  هک  تسار  ییادخ  شیاتس  دمح و  .يدومن  باریس  يدینادرگ و  ریـس  سپ  یتخاس  كرابم  و  يدومن ، هزیکاپ 

« . درادن ندروخ  هب  يزاین 

ندیشون ریش  ندروخ و  اذغ  ماگنه  ترضح  نآ  ياعد 

رگم دیـشون  یمن  يزیچ  ای  درک و  یمن  لیم  ییاذغ  هاگ  چـیه  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 372
: تفگ یم  هکنآ 

.هنم اریخ  هب  انلدبا  و  هیف ، انل  كراب  ّمهّللا 

: تفگ یم  دیشون  یم  ریش  نوچ  یلو  امرف . » يزور  ام  هب  ار  نآ  زا  رتهب  و  هد ، تکرب  ام  يارب  ار  اذغ  نیا  ایادخ ، »

« . نادرگ دایز  نآ  زا  ار  ام  يزور  و  هد ، تکرب  ام  يارب  ار  ریش  نیا  ایادخ   » .هنم اندز  و  هیف ، انل  كراب  ّمهّللا 

: تفگ یم  درک  یم  لیم  اذغ  زا  يرادقم  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 373

وت شیاتس  دمح و  ایادخ ،  » .کنع ینغتسم  عّدوم و ال  روفکم و ال  ریغ  دمحلا  کلف  تیّور ، تیقـسا و  تمعطأ و  دمحلا ، کل  ّمهّللا 
عادو ار  وت  هدرکن و  ار  تتمعن  نارفک  هک  یـسک  شیاتـس  میاتـس  یم  ار  وت  يدومن ، باریـس  يداد و  بارـش  ماـعط و  ارم  هک  تسار 

« . تسا هتسجن  يزاین  یب  وت  زا  هتفگن و 
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دید یم  هزات  هویم  هک  یماگنه  ترضح  نآ  ياعد 

ناگدید رب  دیسوب و  یم  هتفرگ  ار  نآ  دید ، یم  يا  هزات  هویم  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 374
: تفگ یم  داهن و  یم  دوخ  ناهد  و 

زین ار  نآ  رخآ  يداد ، ناشن  ام  هب  یتمالـس  رد  ار  نآ  زاغآ  هک  نانچ  ایادخ ،  » .هیفاع یف  اهرخآ  انراف  هیفاع  یف  اهلّوأ  انتیرا  امک  ّمهّللا 
« . هد ناشن  ام  هب  یتمالس  رد 

ییوشتسد هب  ندش  لخاد  ماگنه  ترضح  نآ  ياعد 

: تفگ یم  دوش ، دراو  حارتسم )  ) ییوشتسد هب  تساوخ  یم  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 375

، ایادخ  » .میجّرلا ناطیّـشلا  نم  ینذعا  و  يذالا ، یّنع  طما  ّمهّللا  .ناطیّـشلا  ثبخملا  ثیبخلا  سّجنلا  سجّرلا  نم  کب  ذوعأ  ّینا  ّمهّللا 
« . هد هانپ  هدش  هدنار  ناطیش  زا  ارم  و  نک ، رود  نم  زا  ار  یتحاران  ایادخ ، .مرب  یم  هانپ  وت  هب  كاپان  ثیبخ  سجن  دیلپ  ناطیش  زا 

: تفگ یم  تسشن  یم  تجاح  ياضق  يارب  نوچ  و 

« . هد رارق  ناگزیکاپ  زا  ارم  و  ربب ، نم  زا  ار  یکاپان  یتحاران و  ایادخ   » .نیرّهطتملا نم  ینلعجا  و  يذالا ، يذقلا و  یّنع  بهذا  ّمهّللا 

: تفگ یم  عوفدم  ندش  جراخ  عقوم  و 

، يداد هزیکاپ  ياذغ  نم  هب  یتمالـس  تیفاع و  رد  هک  نانچ  ایادـخ ،  » .هیفاع یف  اثیبخ  یّنم  هجرخاف  هیفاع  یف  ابّیط  هینتمعطا  امک  ّمهّللا 
« . امرف عفد  نم  زا  یتمالس  رد  زین  ار  نآ  تالوضف 

: دوب نیا  ییوشتسد  هب  ندش  لخاد  عقوم  ترضح  نآ  ياعد  یهاگ  و 

« . تسوا تاجاح  هدنروآرب  یمدآ و  ظفاح  هک  تسار  ییادخ  شیاتس  دمح و   » .يّدؤملا ظفاحلا  ّلل 
�

ه دمحلا 
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: تفگ یم  دیشک و  یم  دوخ  مکش  يور  تسد  دش ، یم  نوریب  اجنآ  زا  نوچ  و 

هک تسار  ییادخ  شیاتـس  دمح و   » .اهردـق نورداقلا  ردـقی  همعن ال  نم  اهل  ایف  هتّوق ، ّیف  یقبا  و  هاذا ، یّنع  جرخا  يذـّلا  ّلل 
�

ه دـمحلا 
ییاناوت سک  چیه  هک  یگرزب  تمعن  هچ  .داهن  یقاب  مندب  رد  ار  نآ  يورین  تخاس و  جراخ  نم  زا  ار  اذغ  هدـننک  تحاران  تالوضف 

« . درادن ار  شنتفرگ  هزادنا 

تشذگ یم  ناتسربق  هب  هک  یتقو  ترضح  نآ  ياعد 

: دومرف یم  تشذگ  یم  نامیا  لها  ناتسربق  هب  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : یم  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 376

هب زین  ام  و  نامیا ، لها  راید  ناگدـیمرآ  يا  داب  امـش  رب  مالـس   » .نوقحال مکب  ّللا 
�

ه ءاش  نا  ّانا  و  نینمؤم ، موق  راید  نم  مکیلع  مالّـسلا 
« . دش میهاوخ  قحلم  امش  هب  ادخ  تساوخ 

روبق لها  ترایز  رد  ترضح  نآ  ياعد 

هب دوخ  باحصا  زا  يا  هدع  اب  يا  هبنشجنپ  ره  رصع  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : یم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 377
: دومرف یم  راب  هس  تفر و  یم  عیقب  ناتسربق 

: دومرف یم  هبترم  هس  دعب  و  راید » نیا  رد  ناگدیمرآ  يا  امش  رب  مالس   » .رایّدلا لها  ای  مکیلع  مالّسلا 

« . دنک تمحر  ار  امش  ادخ   . » ّللا
�

ه مکمحر 

دش یم  لاحشوخ  يزیچ  زا  نوچ  ترضح  نآ  ياعد 

عوضوم هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  هب  یتقو  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 378
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: تفگ یم  دیسر ، یم  يا  هدننک  لاحشوخ 

یم وا  هب  كانمغ  يرما  یتقو  و  تشاد . » ینازرا  ام  هب  ار  تمعن  نیا  هک  تسار  ییادخ  شیاتس  دمح و   » .همعّنلا هذه  یلع  ّلل 
�

ه دمحلا 
: تفگ یم  دیسر ،

« . لاح همه  رد  ار  يادخ  شیاتس  دمح و   » .لاح ّلک  یلع  ّلل 
�

ه دمحلا 

تشاد یم  تسود  ار  نآ  هک  يزیچ  ندید  تقو  ترضح  نآ  ياعد 

: تفگ یم  تشاد ، یم  تسود  هک  ار  هچنآ  دید  یم  یتقو  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  . 379

« . ددرگ یم  لماک  مامت و  اه  یبوخ  وا ، تمعن  اب  هک  تسار  ییادخ  شیاتس  دمح و   » .تاحلاّصلا ّمتت  هتمعنب  يّذلا  ّلل 
�

ه دمحلا 

تفگ یم  ناذا »  » ندینش عقوم  ترضح  نآ  هک  يرکذ 

انیع ار  وا  تالمج  دینـش  یم  ار  نّذؤم  يادص  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  . 380
تالمج نذؤم  نوچ  .درک و  یم  وگزاب 

: دومرف یم  ترضح  تفگ ، یم  ار  لمعلا » ریخ  یلع  ّیح  حالفلا ، یلع  ّیح  هالّصلا ، یلع  ّیح  »

یم تفای ، یم  نایاپ  زامن  هماقا  نوچ  و  ادـخ . » هب  زج  تسین  لـمع  كرت و  رب  ییورین  ییاـناوت و  چـیه   » ّللاـب
�

.ه ّـالا  هّوق  ـال  لوح و  ـال 
: تفگ

یف هتعافش  لّبقت  و  هّنجلا ، نم  هلیسولا  هجرّدلا  هغّلب  و  همایقلا ، موی  هلؤس  ادّمحم  طعا  همئاقلا ، هالّـصلا  هّماّتلا و  هوعّدلا  هذه  ّبر  ّمهّللا 
هجرد هب  ار  وا  و  روآرب ، تمایق  زور  رد  ار  دّـمحم  ياه  شهاوخ  هدـش ، اپرب  زامن  ماـت و  توعد  نیا  راـگدرورپ  يا  ادـنوادخ ،  » .هتّما

« . ریذپب شتما  هراب  رد  ار  وا  تعافش  و  ناسرب ، تشهب  رد  هلیسو » »
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تفگ یم  برغم  زامن  رخآ  تعکر  رد  ترضح  نآ  هک  يرکذ 

: تفگ یم  برغم  زامن  موس  تعکر  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  . 381

(1) باّهولا .  تنا  ّکنا  همحر ، کندل  نم  انل  به  و  انتیده ، ذا  دعب  انبولق  غزت  اّنبر ال 

« . يا هدنشخب  اهنت  وت  هک  راد ، ینازرا  ام  هب  یتمحر  دوخ  دزن  زا  و  نازغلم ، يدرک  نامتیاده  هکنآ  زا  سپ  ار  ام  ياهلد  اراگدرورپ ، »

رتو زامن  تونق  رد  ترضح  نآ  ياعد  رکذ و 

: تفگ یم  هبترم  تفه  و  درک ، یم  رافغتسا  راب  داتفه  رتو  زامن  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 382

« . تسا هدروآ  هانپ  وت  هب  شتآ  زا  هک  تسا  یسک  هاگیاج  اج  نیا   » راّنلا نم  کب  ذئاعلا  ماقم  اذه 

: تفگ یم  رتو  زامن  تونق  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 383

ّکنإ تیـضق ، ام  ّرـش  ینق  و  تیطعا ، اـمیف  یل  كراـب  و  تّیلوت ، نمیف  یّنلوت  و  تیفاـع ، نمیف  ینفاـع  و  تیدـه ، نمیف  یندـها  ّمهّللا 
ّالا هّوق  لوح و ال  و ال  کیلع ، لّکوتا  کب و  نموأ  و  کیلا ، بوتا  كرفغتسا و  تیبلا ، ّبر  کناحبـس  کیلع ، یـضقی  یـضقت و ال 

و هد ، تیفاع  يا  هداد  ناشتیفاع  هک  یناسک  هرمز  رد  و  امرف ، تیاده  يا  هدرک  تیاده  هک  یناسک  هرمز  رد  ارم  ایادخ   » میحر ای  کب 
رّدقم هچنآ  رش  زا  ارم  و  هد ، تکرب  يا  هدیشخب  نم  هب  هچنآ  رد  و  امن ، یتسرپرس  يا  هتفرگ  هدهع  هب  ار  ناشراک  هک  یناسک  نایم  رد 

شزرمآ وت  زا  هبعک ، راگدرورپ  يا  یهزنم  وت  .دنک  یمن  تموکح  وت  رب  یـسک  تسوت و  نآ  زا  اهنت  نامرف  هک  راد ، هاگن  يا  هدومرف 
كرت رب  ییورین  ییاناوت و  چیه  [ هک مفرتعم   ] و میامن ، یم  لکوت  وت  رب  مراد و  نامیا  وت  هب  و  مدرگ ، یمزاب  وت  يوس  هب  مهاوخ و  یم 

يا وت  هب  زج  تسین  لمع  و 
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« . نابرهم يادخ 

راطفا عقوم  ترضح  نآ  ياعد 

: تفگ یم  راطفا  ماگنه  هب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 384

لوبق ار  ام  هزور  سپ  میدرک ، راطفا  وت  يزور  اب  و  میتفرگ ، هزور  وت  يارب  ایادخ ،  » اّنم هّلبقتف  انرطفا ، کقزر  یلع  و  انمص ، کل  ّمهّللا 
.دنام یقاب  نآ  دزم  رجا و  و  دش ، رپ  ندب  ياهگر  دش و  يرپس  یگنشت  امرف . »

زامن بیقعت  رد  ترضح  نآ  ياعد 

تسشن یم  ونازراهچ  دش ، یم  غراف  زامن  مالس  دهشت و  زا  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 385
: تفگ یم  داهن و  یم  رس  رب  ار  شتسار  تسد  و 

نزحلا ّمهلا و  یّنع  بهذأ  و  دّمحم ، لآ  دّـمحم و  یلع  ّلص  میحّرلا ، نمحّرلا  هداهّـشلا ،  بیغلا و  ملاع  وه ، ّالا  هلا  يذـّلا ال  هّللا  مسب 
دّـمحم و رب  [ ایادـخ  ] .تسا نابرهم  هدنـشخب و  و  راکـشآ ، ناهنپ و  ياناد  هک  ییادـخ  تسین ، ییادـخ  وا  زج  هک  يدـنوادخ  ماـن  هب  »

« . زاس رود  نم  زا  ار  هودنا  مغ و  و  تسرف ، دورد  وا  نادناخ 

زامن بیقعت  رد  ترضح  نآ  رگید  ياعد 

یم غراف  شزامن  زا  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  .تشون . .  نم  هب  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  دـیوگ : جرف  نب  دّـمحم  . 386
: تفگ یم  دش ،

.یّنم هب  ملعا  تنا  ام  -خ ل]و  یسفن  ] يرما یلع  یفارسا  و  تنلعا ، ام  تررسا و  ام  و  ترّخا ، ام  تمّدق و  ام  یل  رفغا  ّمهّللا 
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و ینیحأف ، یل  اریخ  هایحلا  تملع  ام  نیعمجا  قلخلا  یلع  کتردـقب  و  بیغلا ، کملعب  تنا ، ّـالا  هلا  ـال  رّخؤملا ، مّدـقملا و  تنا  ّمهّللا 
یف دـصقلا  و  اضّرلا ، بضغلا و  یف  ّقحلا  هملک  و  هینالعلا ، ّرّـسلا و  یف  کتیـشخ  کلأسا  ّینا  ّمهّللا  .یل  اریخ  هاـفولا  تملع  اذا  ینّفوت 

شیعلا درب  و  شیعلا ، دـعب  توملا  هکرب  و  ءاضقلاب ، اضّرلا  کلأسا  و  عطقنی ، نیع ال  هّرق  و  دـفنی ، ـال  اـمیعن  کـلأسا  و  ینغلا ، رقفلا و 
.هّلضم هنتف  هّرضم و ال  ءاّرض  ریغ  نم  کئاقل  کتیؤر و  یلا  اقوش  و  کهجو ، یلا  رظّنلا  هّذل  و  توملا ، دعب 

رمالا و یف  تابّثلا  و  داشّرلا ، همیزع  کلأسا  ّینا  ّمهّللا  .تیدـه  نمیف  اندـها  ّمهّللا  .نیّیدـهم  هادـه  انلعجا  و  نامیالا ، هنیزب  اـّنّیز  ّمهّللا 
، ملعت امل  كرفغتسا  و  اقداص ، اناسل  و  امیلس ، ابلق  ّبر  ای  کلأسا  و  کّقح ، ءادا  و  کتیفاع ، نسح  کمعن و  رکش  کلأسأ  و  دشّرلا ،

.بویغلا مّالع  تنأ  و  ملعن ، ملعت و ال  ّکناف  ملعت ، ام  ّرش  نم  کب  ذوعا  و  ملعت ، ام  ریخ  کلأسا  و 

يور هدایز  فارـسا و  نینچمه  و  هدز ، رـس  نم  زا  راکـشآ  ناهن و  رد  هک  ار  یناهانگ  ارم و  کیدزن  رود و  هتـشذگ  ناهانگ  ایادخ ، »
تـسد هب  اهراک  نتخادنا  سپ  نتخادنا و  شیپ  ایادخ ، .شخبب  نم  رب  يرت  هاگآ  نآ  هب  وت  هک  ار  یهانگ  ره  و  ما ، هدرک  هک  ار  ییاه 

یگدـنز یناد  یم  یتقو  ات  هک  دـنگوس  ار  وت  يراد  قیالخ  ماـمت  رب  هک  یتردـق  دوخ و  بیغ  ملع  هب  تسین ؛ وت  زج  يدوبعم  تسوت ،
ناـهن و رد  ار  تدوـخ  زا  سرت  میب و  ایادـخ  .ناریمب  ارم  يدـید  رتـهب  میارب  ار  ندرم  نوـچ  و  راد ، هگن  هدـنز  ارم  تـسا  رتـهب  مـیارب 

مناهاوخ وت  زا  و  مناهاوخ ، وت  زا  تعـسو  یتسدـگنت و  لاـح  رد  ار  يور  هناـیم  و  اـضر ، مشخ و  لاـح  رد  ار  قح  راـتفگ  و  راکـشآ ،
و تیمتح ، ياـضق  ربارب  رد  يدونـشخ  اـضر و  زین  و  ددرگن ، عـطقنم  زگره  هک  یمـشچ  ینـشور  و  دریذـپن ، اـنف  زگره  هک  ار  یتـمعن 
رد یتخس  هکنآ  نودب  ار  ترادید  قوش  و  تدوخ ، هب  رظن  تذل  و  گرم ، زا  سپ  ياراوگ  یگدنز  و  یگدنز ، زا  دعب  گرم  تکرب 

و شخب ، تنیز  نامیا  رویز  هب  ار  ام  ایادـخ ، .مناـهاوخ  وت  زا  دـیآ  شیپ  میارب  يا  هدـننک  هارمگ  شیاـمزآ  اـی  دـسر و  نم  هب  هار  نیا 
.هد رارق  هتفایهر  ینایامنهر 
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تیاده راک و  رد  یتماقتـسا  مدق و  تابث  خسار و  یمزع  ایادخ ، .امرف  تیاده  يا  هدرک  تیاده  هک  یناسک  هرمز  رد  ار  ام  ادنوادخ ،
.مناـهاوخ وـت  زا  ار  تدوـخ  قـح  ندرک  ادا  و  وـکین ، تیفاــع  و  اــه ، تـمعن  ربارب  رد  يرازگرکــش  قـیفوت  .مهاوـخ و  یم  وـت  زا  ار 

نیرتهب وت  زا  و  مبلط ، یم  شزرمآ  یناد  یم  نم  زا  هچنآ  ربارب  رد  و  مهاوخ ، یم  وگتـسار  یناـبز  و  ملاـس ، یبلق  وت  زا  و  اراـگدرورپ ،
وت و  میناد ، یمن  ام  یناد و  یم  وت  هک  اریز  مروآ ، یم  هانپ  وت  هب  یملاع  نآ  هب  هچ  ره  رـش  زا  مراتـساوخ ، ییاـناد  نآ  هب  هک  ار  يزیچ 

« . ییاه ناهن  ياناد 

حبص هلفان  زا  دعب  ترضح  نآ  ياعد 

دناوخ یم  حبص  بجاو  زامن  زا  لبق  ار  حبص  هلفان  تعکر  ود  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 387
: تفگ یم  سپس  داهن ، یم  تسار  هنوگ  ریز  ار  شتسار  تسد  دیباوخ و  یم  تسار  يولهپ  هب 

ّللاب
�

ه ذوعا  و  مجعلا ، برعلا و  هروف  نم  ّللاب 
�

ه ذوعا  نیتملا ، ّللا 
�

ه لبحب  تمـصعتسا  و  اهل ، ماصفنا  یّتلا ال  یقثولا  ّللا 
�

ه هورعب  تکـسمتسا 
ّیلعلا ّللاب 

�
ه ّالا  هّوق  لوح و ال  ال  لیکولا ، معن  ّللا و 

�
ه یبسح  ّللا ،

�
ه نم  یتجاح  تبلط  ّللا ،

�
ه یلع  تلّکوت  ّنجلا ، سنالا و  نیطایش  ّرش  نم 

زواجت مشخ و  زا  و  ادخ ، مکحم  نامـسیر  هب  مدز  گنچ  و  دوش ، یمن  هراپ  زگره  هک  ادـخ  مکحم  زیواتـسد  هب  مدز  گنچ   » .میظعلا
یفاک ارم  ادخ  مدیبلط ، وا  زا  ار  متجاح  مدرک ، لکوت  ادخ  رب  مرب ؛ یم  هانپ  ادـخ  هب  ّنج  سنا و  ياه  ناطیـش  رـش  زا  و  مجع ، برع و 

« . گرزب الاو و  يادخ  هب  رگم  تسین  لمع  كرت و  رب  ییورین  ییاناوت و  چیه  .تسا  یلیکو  بوخ  تسا و 
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حبص زامن  بیقعت  رد  ترضح  نآ  ياعد 

یم شباحـصا  هک  يروط  هب  دـنلب  يادـص  اب  دـش ، یم  غراـف  حبـص  زاـمن  ندـناوخ  زا  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  . 388
: تفگ یم  راب  هس  دندینش ،

راب هس  و  امرف . » تظفاحم  میارب  يا  هداد  رارق  میرادهگن  هلیـسو  هک  ار  منید  ایادخ ،  » همـصع یل  هتلعج  يذـّلا  ینید  یل  حلـصا  ّمهّللا 
: تفگ یم 

راب هس  و  امرف . » حالصا  میارب  يا  هداد  رارق  نآ  رد  ارم  یگدنز  هک  ار  میایند  ایادخ ،  » یشاعم اهیف  تلعج  یّتلا  يایند  یل  حلصا  ّمهّللا 
: تفگ یم 

« نادرگ وکین  میارب  يا  هداد  رارق  نآ  يوس  هب  ارم  تشگزاب  هک  ار  مترخآ  ایادخ ،  » یعجرم اهیلا  تلعج  یّتلا  یترخآ  یل  حلصا  ّمهّللا 
: تفگ یم  راب  هس  و  . 

وفع و هب  وـت  رفیک  زا  و  تتیاـضر ، هب  وـت  مشخ  زا  ایادـخ ،  » کـتمقن نم  كوـفعب  ذوـعا  و  کطخـس ، نم  كاـضرب  ذوـعا  ینا  ّمهّللا 
: تفگ یم  رخآ  رد  و  مرب . » یم  هانپ  تششخب 

، موش یم  هدـنهانپ  وت  هب  ایادـخ ،  » ّدـجلا کنم  ّدـجلا  اذ  عفنی  و ال  تعنم ، امل  یطعم  و ال  تیطعا ، امل  عناـم  ـال  کـب ، ذوعا  ّینا  ّمهّللا 
چیه تورث  و  دوـب ، دــناوت  یمن  نآ  هدنــشخب  يزیچ  يراد  زاـب  ار  هـچنآ  و  دوـش ، نآ  عناـم  دــناوت  یمن  يزیچ  ینک  اــطع  ار  هـچنآ 

« . درادن يدوس  شیارب  وت  ربارب  رد  يدنمتورث 

: تفگ یم  دناوخ  یم  ار  حبص  زامن  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 389

و نادرگ ، دنم  هرهب  ممشچ  شوگ و  زا  ارم  ایادخ   » يّودع نم  يراث  ینرا  و  یّنم ، نیثراولا  امهلعجا  و  يرصب ، یعمسب و  ینعّتم  ّمهّللا 
« . ریگب منمشد  زا  ارم  ماقتنا  ممشچ  ولج  و  ریگم ، ) نم  زا  گرم  زا  شیپ  ار  اهنآ   ) هد رارق  نم  ثراو  ار  ود  نآ 

حبص زامن  زا  دعب  ترضح  نآ  رکذ 

ار حبص  زامن  یتقو  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : یثیدح  نمض  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 390
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جیاوح هب  یگدیـسر  يارب   ] مالّـسلا هیلع  یلع  و  دش ، یم  لوغـشم  ادـخ  رکذ  هب  تسـشن و  یم  هلبق  هب  ور  باتفآ  عولط  ات  دـناوخ  یم 
خـساپ دندرک و  یم  لاؤس  ار  ناشدوخ  جیاوح  ناشیا  زا  مدرم  تسـشن و  یم  تیعمج  هب  ور  ربمغیپ  رـس  تشپ  دـمآ و  یم  ولج  [ مدرم

.دوب هداد  روتسد  نانآ  هب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  نینچ  نیا  .دندینش  یم 

رهظ زامن  زا  دعب  ترضح  نآ  ياعد 

: دوب نیا  رهظ  زامن  زا  سپ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ياهاعد  هلمج  زا  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  . 391

و کتمحر ، تابجوم  کلأسا  ّینا  ّمهّللا  .نیملاعلا  ّبر  ّلل 
�

ه دـمحلا  و  میظعلا ، شرعلا  ّبر  ّللا 
�

ه ّالا  هلا  ال  میلحلا ، میظعلا  ّللا 
�

ه ّـالا  هلا  ـال 
ّالا ابرک  و ال  هتجّرف ، ّالا  اّمه  و ال  هترفغ ، ّالا  ابنذ  یل  عدـت  ّمهّللا ال  .مثا  ّلک  نم  همالّـسلا  و  ریخ ، ّلـک  نم  همینغلا  و  کـترفغم ، مئازع 

، هتفرص ّالا  اءوس  ]و ال  هتیضق ّالا  انید  و ال  ، ] هتنمآ ّالا  افوخ  و ال  هتطسب ، ّالا  اقزر  و ال  هترتس ، ّالا  ابیع  و ال  هتیفش ، ّالا  امقس  و ال  هتفشک ،
.نیملاعلا ّبر  نیمآ  نیمحاّرلا ، محرا  ای  اهتیضق ، ّالا  حالص  اهیف  یل  یضر و  کل  یه  هجاح  و ال 

راگدرورپ صوصخم  اه  شیاتـس  مامت  و  تسین ، گرزب  شرع  راگدرورپ  زج  يدوبعم  تسین ، راـبدرب  میظع و  يادـخ  زج  يدوبعم  »
یم وت  زا  ار  هانگ  ره  زا  ندوب  ملاس  و  ریخ ، ره  زا  يدـنم  هرهب  و  تیمتح ، شزرمآ  تارب  و  تتمحر ، لـئاسو  ایادـخ ، .تسا  ناـیناهج 

ییراتفرگ هن  و  یشاب ، هدودز  هکنآ  رگم  ار  يا  هصغ  هن  و  یـشاب ، هدیزرمآ  ار  نآ  هکنآ  رگم  هنم  یقاب  نم  رب  ار  یهانگ  ایادخ ، .مبلط 
هن و  یـشاب ، هدـناشوپ  هکنآ  رگم  ار  یبـیع  هن  و  یـشاب ، هداد  افـش  هکنآ  رگم  ار  ییراـمیب  هـن  و  یـشاب ، هدرک  فرط  رب  هـکنآ  رگم  ار 

هدرک ادا  هکنآ  رگم  ار  ینید  هن  و   ] یشاب هدیشخب  تینما  نآ  زا  هکنآ  رگم  ار  یسرت  هن  و  یـشاب ، هداد  شرتسگ  هکنآ  رگم  ار  ییزور 
هکنآ رگم  ار  يدنیاشوخان  هن  ]و  یشاب
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، نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  یشاب ، هدرک  اور  هکنآ  رگم  دشاب  نم  حالـص  وت و  تیاضر  دروم  هک  ار  یتجاح  هن  و  یـشاب ، هتخاس  رود 
« . نایناهج راگدرورپ  يا  نک  باجتسم  ار  میاعد 

هدجس رد  ترضح  نآ  ياعد 

: تفگ یم  داهن ، یم  نیمز  رب  هدجس  يارب  ار  شیناشیپ  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 392

زا وت  شزرمآ  ایادـخ ،  » .تومی اّیح ال  اـی  یبونذ  یل  رفغاـف  یلمع ، نم  يدـنع  یجرا  کـتمحر  و  یبونذ ، نم  عسوا  کـترفغم  ّمهّللا 
وا هب  گرم  هک  يا  هدنز  يا  زرمایب ، ار  مناهانگ  سپ  .تسا  رت  شخب  دـیما  مرادرک  زا  نم  رظن  رد  وت  تمحر  و  رت ، عساو  نم  ناهانگ 

« . درادن هار 

ددرگ زاب  زامن  زا  تساوخ  یم  هک  هاگ  نآ  ترضح  نآ  ياعد 

تـسار تسد  فک  اب  ددرگ  زاب  زامن  زا  تساوخ  یم  هک  هاگ  نآ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 393
: تفگ یم  سپس  درک ، یم  حسم  ار  دوخ  یناشیپ 

، ایادـخ  . » نطب ام  اهنم و  رهظ  ام  نتفلا ، نزحلا و  ّمهلا و  اّنع  بهذا  ّمهّللا  .هداهّـشلا  بیغلا و  ملاع  تنا ، ّالا  هلا  ال  دـمحلا ، کـل  ّمهّللا 
ناهن ادیپ و  ياه  هنتف  هودنا و  مغ و  ایادخ ، .يراکـشآ  ناهن و  ياناد  هک  تسین  وت  زج  يدوبعم  تسوت ، صوصخم  اه  شیاتـس  مامت 

ار هچنآ  - ّلج ّزع و  - دنوادخ زا  هکنآ  رگم  دروآ  اج  هب  ار  لمع  نیا  هک  تسین  نم  تما  زا  یسک  دومرف : دعب  زاس . » فرطرب  ام  زا  ار 
.دنک یم  اطع  وا  هب  دهاوخب 
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زامن ره  زا  دعب  ترضح  نآ  ياعد 

: تفگ یم  زامن  ره  زا  دعب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : کلام  نب  سنا  . 394

.عبرالا ءالؤه  نم  کب  ذوعا  ّینا  ّمهّللا  .عمـسی  ءاعد ال  و  عبـشت ، سفن ال  و  عشخی ، ـال  بلق  و  عفنی ، ـال  ملع  نم  کـب  ذوعا  ّینا  ّمهّللا 
.مروآ یم  هانپ  وت  هب  دوشن  هدینش  هک  ییاعد  و  ددرگن ، ریس  هک  یناج  و  دشابن ، عشاخ  هک  یلد  و  دشخبن ، دوس  هک  یشناد  زا  ایادخ ، »

« . مروآ یم  هانپ  وت  هب  زیچ  راهچ  نیا  زا  ایادخ ،

دیدج لاس  زاغآ  رد  ترضح  نآ  ياعد  زامن و 

شیاه تسد  دـش ، یم  غراف  زامن  زا  نوچ  درازگ و  یم  زامن  تعکر  ود  مرحم  هام  لوا  زور  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  . 395
: دناوخ یم  راب  هس  ار  اعد  نیا  هدرک و  دنلب  ار 

و ءوّسلاـب ، هراـّمالا  سفّنلا  هذـه  یلع  هّوقلا  و  ناطیّـشلا ، نم  همـصعلا  اـهیف  کـلأساف  هدـیدج ، هنـس  هذـه  و  میدـقلا ، هلـالا  تنا  ّمهّللا 
زرح نم ال  زرح  ای  هل ، هریخذ  نم ال  هریخذ  ای  هل ، دامع  نم ال  دامع  ای  مارکالا ، لالجلا و  اذ  ای  میرک ، ای  کیلا  ینبّرقی  اـمب  لاغتـشالا 
ذقنم ای  ءافعّـضلا ، ّزع  ای  ءاجّرلا ، میظع  ای  ءالبلا ، نسح  ای  هل ، زنک  نم ال  زنک  ای  هل ، دنـس  نم ال  دنـس  ای  هل ، ثایغ  نم ال  ثاـیغ  اـی  هل ،

و رمقلا ، ءوض  و  راهّنلا ، رون  و  لیّللا ، داوس  کل  دجـس  يّذلا  تنا  نسحم ، ای  لضفم ، ای  لمجم ، ای  معنم  ای  یکلهلا ، یجنم  ای  یقرغلا ،
، نوملعی ام ال  انل  رفغا  و  نّونظی ، اّمم  اریخ  اـنلعجا  ّمهّللا  .کـل  کیرـش  ـال  ّللا 

�
ه اـی  .رجّـشلا  فیفح  و  ءاـملا ، ّيود  و  سمّـشلا ، عاـعش 

غزت اّنبر ال  .بابلالا  اولوا  ّالا  رّکّذی  ام  و  اّنبر ، دنع  نم  ّلک  هب ، اّنمآ  میظعلا ،  شرعلا  ّبر  وه  تلّکوت و  هیلع  وه ، ّالا  هلا  ال  هّللا ، یبسح 
 . باّهولا تنا  ّکنا  همحر ، کندل  نم  انل  به  انتیده و  ذا  دعب  انبولق 
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نیا رب  و  يراد ، هگن  ناطیش  رش  زا  لاس  نیا  رد  ارم  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  سپ  دیدج ، تسا  یلاس  نیا  و  نیرید ، دوبعم  ییوت  ایادخ ، »
يا میرک ، يا  يزاـس ، لوغـشم  دـنک  یم  کـیدزن  وت  هب  ارم  هچنآ  هب  و  ینادرگ ، زوریپ  دـهد  یم  ناـمرف  يدـب  هب  هتـسویپ  هک  یـسفن 

هدـنراد هگن  يا  درادـن ، يا  هریخذ  هک  یـسک  هریخذ  يا  درادـن ، یهاگ  هیکت  هک  یـسک  هاگ  هیکت  يا  يراوگرزب ، لالج و  بحاـص 
هک یسک  جنگ  يا  درادن ، ینابیتشپ  هک  یسک  نابیتشپ  يا  درادن ، یـسردایرف  هک  نآ  سردایرف  يا  درادن ، يا  هدنراد  هگن  هک  یـسک 

كـاله شخب  ییاـهر  يا  ناگدـش ، قرغ  شخب  تاـجن  يا  ناـناوتان ، تزع  يا  گرزب ، دــیما  يا  شخبوـکین ، يا  .درادــن  یجنگ 
ییانـشور بش و  یکیرات  هک  يدنوادخ  نآ  ییوت  هدننک ، یکین  يا  شخب ، دایز  يا  شخب ، وکین  يا  شخب ، تمعن  يا  ناگدـنوش ،

.يرادن یکیرش  هک  ییادخ  يا  .دنرآ  یم  هدجـس  وت  ربارب  رد  ناتخرد  ياوآ  بآ و  يادص  باتفآ و  یگدنـشخرد  هام و  رون  زور و 
، تسا یفاک  ارم  ادـخ  .زرمایب  دنتـسین  هاگآ  نآ  زا  هک  ار  ام  ناهانگ  و  هد ، رارق  دـننک  یم  نامگ  نارگید  هچنآ  زا  رتهب  ار  اـم  ایادـخ ،

راگدرورپ دزن  زا  زیچ  همه  میا ، هدروآ  ناـمیا  وا  هب  تسا ، گرزب  شرع  راـگدرورپ  وا  و  مدرک ، لـکوت  وا  رب  تسین ، وا  زج  يدوبعم 
.دنناد یم  نادنمدرخ  اهنت  نکیل  تسام ،

هدنـشخب اهنت  وت  هک  راد ، ینازرا  ام  هب  یتمحر  تدوخ  دزن  زا  و  نازغلم ، يدرک  تیادـه  ار  ام  هکنآ  زا  سپ  ار  ام  ياهلد  اراگدرورپ ،
« .يا

نابعش هام  همین  بش  رد  ترضح  نآ  ياعد 

: درک یم  اعد  نینچ  نابعش  همین  بش  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 396

هب انیلع  نوهی  ام  نیقیلا  نم  و  کناوضر ، هب  انغّلبت  اـم  کـتعاط  نم  و  کتیـصعم ، نیب  اـننیب و  لوحی  اـم  کتیـشخ  نم  اـنل  مسقا  ّمهّللا 
یلع انرصنا  و  انملظ ، نم  یلع  انراث  لعجا  و  اّنم ، ثراولا  هلعجا  و  انتییحأ ، ام  انتّوق  انراصبا و  انعامساب و  انعّتم  ّمهّللا  .اینّدلا  تابیصم 
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ای کتمحرب  انمحری ، نم ال  انیلع  ّطلـست  و ال  انملع ، غلبم  و ال  انّمه ، ربکا  اینّدـلا  لعجت  و ال  اننید ، یف  انتبیـصم  لعجت  و ال  اناداع ، نم 
 . نیمحاّرلا محرا 

هب تیرادربنامرف  تعاطا و  زا  و  دوش ، ام  ینامرفان  تیـصعم و  زا  عنام  هک  هد  رارق  اـم  لد  رد  يردـق  هب  تفوخ  تیـشخ و  زا  ایادـخ ، »
نتـشاد اب  هک  نک  تمحرم  ام  هب  يردق  هب  نیقی  زا  و  ددرگ ، ام  زا  وت  يدونـشخ  تیاضر و  بجوم  هک  زاس  دنم  هرهب  ار  ام  يا  هزادنا 

ثراو ار  اهنآ  و  زاس ، دنم  هرهب  نام  ییاناوت  شوگ و  مشچ و  زا  ار  ام  میا  هدنز  ات  ایادـخ ، .دوش  ناسآ  ام  رب  ایند  ياهتبیـصم  مامت  نآ 
يرای نانمـشد  رب  ار  ام  و  ریگب ، دـنک  یم  متـس  ام  رب  هک  سک  نآ  زا  ار  ام  ماقتنا  و  ریگم ، ) ام  زا  گرم  زا  شیپ  ار  اـهنآ   ) هد رارق  اـم 

محر ام  هب  هک  ار  یسک  و  نادرگم ، ام  شناد  ياهتنم  ّمغ و  ّمه و  نیرتگرزب  ار  ایند  و  هدم ، رارق  ام  نید  رد  ار  ام  تبیصم  الب و  و  هد ،
« . نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تتمحر  هب  زاسم ، ّطلسم  ام  رب  دنک  یمن 

ون هام  ندید  عقوم  ترضح  نآ  ياعد 

یم و  هدرک ، دـنلب  ار  اهتـسد  داتفا ، یم  هاـم  لـاله  هب  شرظن  یتقو  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 397
: تفگ

ام يارب  ار  هام  نیا  لاله  ایادـخ ، .ادـخ  مان  هب   » ّللا
�

.ه ّکبر  ّیبر و  مالـسالا ، همالّـسلا و  و  نامیالا ، نمالاب و  انیلع  هّلها  ّمهّللا  ّللا 
�

.ه مسب 
« . تسا هناگی  يادخ  وت  نم و  راگدرورپ  هام ] يا   ] .هداد رارق  مالسا  زا  ندش  دنم  هرهب  یتمالس و  نامیا و  نتشاد  تینما و  اب  هارمه 

ناضمر هام  لاله  ندید  عقوم  ترضح  نآ  ياعد 

ور درک ، یم  ناضمر  هام  لالهتسا  یتقو  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  . 398
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: تفگ یم  داتسیا و  یم  هلبق  هب 

هوالت مایّصلا و  هالّصلا و  یلع  نوعلا  و  ماقـسالا ، عافد  و  هّللجملا ، هیفاعلا  و  مالـسالا ، همالّـسلا و  و  نامیالا ، نمالاب و  انیلع  هّلها  ّمهّللا 
.انتمحر انل و  ترفغ  اّنع و  توفع  دق  ناضمر و  رهش  اّنع  یضقنی  یّتح  هیف  انمّلس  و  اّنم ، همّلست  و  ناضمر ، رهشل  انمّلس  ّمهّللا  .نآرقلا 

زامن ماجنا  رب  يرای  اه و  يرامیب  عفد  ریگارف و  تیفاع  مالـسا و  یتمالـس و  نامیا و  تینما و  هارمه  ام  يارب  ار  هام  نیا  لاله  ایادخ ، »
.هد رارق  نآرق  توالت  هزور و  و 

ات رادب  ملاس  نآ  رد  ار  ام  و  راد ، تفایرد  ام  زا  ملاس  زین  ار  نآ  و  ناسرب ، هام  نیا  هب  ملاس  ناضمر  هام  لامعا  ماجنا  يارب  ار  ام  ایادخ ،
« . یشاب هدرک  ناملاح  لماش  ار  تتمحر  ترفغم و  هدرک و  وفع  ام  زا  هک  یلاح  رد  دوش  مامت  ناضمر  هام 

زور ره  رد  ترضح  نآ  رکذ 

دمح ندب ، ياهگر  دادعت  هب  راب ، تصش  دصیـس و  زور  ره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 399
: تفگ یم  درک و  یم  ادخ 

« داب نایناهج  راگدرورپ  صوصخم  شیاتس  دمح و  ناوارف  روط  هب  تالاح و  مامت  رد   » .لاح ّلک  یلع  اریثک  نیملاعلا  ّبر  ّلل 
�

ه دمحلا 
.

دوجو گر  تصـش  دصیـس و  هداز  یمدآ  ندـب  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  لوق  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 400
نکاس كرحتم  ياـه  گر  رگا  تسا ؛ نکاـس  رگید  گر  داتـشه  دـص و  کـی  كّرحتم و  نآ  گر  داتـشه  دـص و  کـی  هک  دراد ،

نوچ هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  ور  نیا  زا  .درب  یمن  شباوخ  یمدآ  دـندرگ  كرحتم  نکاس  ياه  گر  سکعلاب  اـی  دـنوش ،
: تفگ یم  هبترم  تصش  دصیس و  درک  یم  حبص 

نوچ و  داب . » نایناهج  راگدرورپ  صوصخم  شیاتـس  دـمح و  ناوارف  روط  هب  تالاح و  مامت  رد   . » لاـح ّلـک  یلع  اریثک  ّلل 
�

ه دـمحلا 
.دومرف یم  رارکت  هرامش  نامه  هب  زین  ار  هتشذگ  رکذ  دیسر  یم  ارف  بش 

ص:181

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ننس  بادآ و  یبنلا : www.Ghaemiyeh.comننس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 226زکرم  هحفص 191 

http://www.ghaemiyeh.com


، درک یم  عولط  باـتفآ  یتـقو  حبـص  زور  ره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دوـمرف : یثیدـح  نمـض  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  . 401
: تفگ یم  ادخ  رکش  يارب  راب  تصش  دصیس و 

صوـصخم شیاتـس  دـمح و  ناوارف ، هزیکاـپ و  روـط  هب  تـالاح و  ماـمت  رد   » .لاـح ّلـک  یلع  اـبّیط  اریثـک  نیملاـعلا  ّبر  ّلل 
�

ه دـمحلا 
« . داب نایناهج  راگدرورپ 

نابعش همین  بش  رد  ترضح  نآ  زا  يرگید  لمع 

زا هتـسهآ  دوب  نم  تبوـن  هک  یبـش  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوـسر  دـیوگ : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ربماـیپ  ناـنز  زا  یکی  . 402
هرجح رد  هک  متـشادنپ  تفرگ و  رد  ارم  هناـنز  تریغ  مدـش  رادـیب  هکنآ  زا  سپ  .مدـیمهفن  نم  هک  يروط  هب  تفر  نوریب  باوختخر 

هب اپ  ناتشگنا  يور  دشاب ، هداتفا  نیمز  رب  هک  يا  هماج  دننام  هک  داتفا  ترضح  نآ  هب  ممشچ  هاگان  تسا ، هتفر  شنانز  زا  رگید  یکی 
: دیوگ یم  هدجس  لاح  رد  هتفر و  هدجس 

ریقف و وت  هب  هتـسویپ   » .یل رفغا  و  یئالب ، دـهتجت  و ال  یمـسج ، ّریغت  و ال  یمـسا ، لّدـبت  ـالف  اریجتـسم ، اـفئاخ  اریقف  کـیلا  تحبـصأ 
نومزآ هب  و  هدـم ، رییغت  ار  ممـسج  و  نادرگم ، رب  ناکین  هرمز  زا  ار  ممان  سپ  ما ، هدـنهانپ  وت  هب  ناـسرت و  وت  زا  هشیمه  و  مدـنمزاین ،

« . زرمایب ارم  و  نکفیم ، مراوشد 

: تفگ یم  راب  نیا  هک  مدینش  تفر ، هدجس  هب  هرابود  تشادرب و  هدجس  زا  رس  سپس 

یبنذ یل  رفغا  میظع ، ّلکل  یجرت  میظع  ای  .یـسفن  یلع  تینج  امب  يادی  هذـه  يداؤف ، کلذـب  نمآ  و  یلایخ ، يداوس و  کل  دـجس 
نیا کنیا  هدروآ ، نامیا  نآ  هب  ملد  و  هدرک ، هدجـس  تیارب  ود  ره  نم  حبـش  مسج و   » .میظعلا ّالا  میظعلا  بنّذلا  رفغی  ّهناف ال  میظعلا ،
راک ره  ماجنا  هب  دیما  هک  یگرزب  يادخ  يا  .ما  هدرک  دوخ  رب  هک  یتیانج  نآ  ربارب  رد  [ هداتفا كاخ  هب  تهاگشیپ  رد  هک   ] متـسد ود 

« . دزرماین ار  گرزب  هانگ  گرزب ، يادخ  زج  هک  شخبب ، ارم  گرزب  هانگ  تسوت ، هب  یگرزب 

هک مدینش  تفر ، هدجس  هب  موس  راب  يارب  تشادرب و  هدجس  زا  رس  سپس 
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: تفگ یم 

تینثا امک  تنا  .کنم  کب  ذوعا  و  کـتبوقع ، نم  کـتافاعمب  ذوعا  و  کطخـس ، نم  كاـضرب  ذوعا  و  کـباقع ، نم  كوفعب  ذوعا 
وفع و هب  وت  رفیک  زا  و  تیدونـشخ ، اـضر و  هب  وت  مشخ  زا  و  تتـشذگ ، هب  وت  باذـع  زا   » .نولئاـقلا لوـقی  اـم  قوـف  و  کـسفن ، یلع 
هک ینآ  زا  رترب  و  يا ، هتفگ  دوخ  ياـنث  دوخ  هک  یناـنچ  وت  .مروآ  یم  هاـنپ  تدوخ  سدـقم  تاذ  هب  تسدـقم  تاذ  زا  و  تشـشخب ،

« . دنیوگ یم  نارگید 

: تفگ تفر و  هدجس  هب  مراهچ  راب  يارب  تشادرب و  هدجس  زا  رس  دعب 

نا نیرخآلا ، نیلّوالا و  رمأ  هب  حلـص  و  تاملّظلا ، هب  تعـشق  و  ضرالا ، تاوامّـسلا و  هل  تقرـشا  يذـّلا  کهجو  رونب  ذوعا  ّینا  ّمهّللا 
.کطخس ّیلع  لزنی  وا  کبضغ ، ّیلع  ّلحی 

.کطخس عیمج  و  کتیفاع ، لیوحت  و  کتمقن ، هأجف  و  کتمعن ، لاوز  نم  ذوعا 

اه یکیرات  هدش و  نشور  نآ  اب  نیمز  اهنامسآ و  هک  تهجو  رون  هب  ایادخ ،  » .کب ّالا  هّوق  لوح و ال  و ال  تعطتـسا ، امیف  یبتعلا  کل 
نم رب  تباذع  ای  و  دیآ ، دورف  نم  رب  تبضغ  هکنیا  زا  مروآ  یم  هانپ  هدمآ  حالص  هب  نآ  اب  نیرخآ  نیلوا و  راک  هتـشگ و  لیاز  نآ  اب 
یم هانپ  وت  هب  تبـضغ  مشخ و  ره  زا  و  تنداد ، یتمالـس  نتفای  رییغت  و  تیناهگان ، باذـع  زا  و  تتمعن ، لاوز  زا  ایادـخ ، .دوش  لزاـن 

« . وت سدقم  تاذ  هطساو  هب  رگم  تسین  لمع  كرت و  رب  یناوت  ورین و  چیه  و  مهاوخ ؛ یم  رذع  وت  زا  مناوت  دح  رد  .مروآ 

ادخ لوسر  .داتفا  هرامش  هب  مسفن  هک  يروط  هب  متشگرب  لزنم  هب  تعرس  هب  هدرک ، اهر  ار  وا  مدید  ترـضح  نآ  زا  ار  لاح  نیا  نوچ 
: دومرف دیسر و  نم  لابند  هب  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص 

یبش هچ  بشما  یناد  یم  ایآ  دومرف : .مدوب  ناتلامعا ] رظان  و   ] امـش دزن  ّللا ،
�

ه لوسر  اـی  مدرک : ضرع  هداـتفا ! ؟ هرامـش  هب  تسفن  ارچ 
همه هانگ  لاعتم  يادخ  دوش و  یم  هتشون  اهرمع  میسقت و  اه  يزور  نیعم ، یمدآ  لامعا  نآ  رد  هک  تسا  نابعـش  همین  بش  تسا ! ؟

دراد و یهانگ  ماجنا  رب  رارـصا  هک  یـسک  راوخبارـش و  محر و  عطاق  و  زرو ) هنیک  اـی   ) ریگجاـب كرـشم و  رگم  دـشخب  یم  ار  سک 
تناهک و لغش  هک  یسک  ]و  وگ هدوهیب   ] رعاش
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تسا (1). هدرک  باختنا  ار  ییوگبیغ 

ماش حبص و  ره  رد  ترضح  نآ  رکذ 

زا دنزب ، ار  ترضح  نآ  ندرگ  تفرگ  میمصت  دیزی  دندرب ، دیزی  دزن  ار  مالّسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نوچ  هک  هدش  تیاور  . 403
نادب هک  دونشب  ترضح  نآ  زا  يا  هملک  دروآ و  فرح  هب  ار  وا  ات  تفگ  یم  نخس  وا  اب  هتـشاد ، هاگن  دوخ  لباقم  رد  ار  ماما  ور  نیا 
تسد رد  هک  ار  یکچوک  حیبست  هک  یلاح  رد  داد  یم  خساپ  دیزی  نانخـس  مامت  هب  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  اما  دشکب ، ار  وا  هناهب 

! ؟ ینادرگ یم  حیبست  ییانتعا  یب  اب  نم  خساپ  رد  وت  میوگ و  یم  نخس  وت  اب  مراد  نم  تفگ : دیزی  .دینادرگ  یم  ناتشگنا  اب  تشاد 
نخس یسک  اب  دش ، یم  غراف  نآ  تابیقعت  حبص و  زامن  زا  نوچ  هک  درک  لقن  مّدج  زا  مردپ  دومرف : ترضح  تساور ! ؟ هنوگچ  نیا 

: تفگ یم  تفرگ و  یم  دوخ  ربارب  رد  ار  حیبست  هکنیا  ات  تفگ  یمن 

هزادنا هب  هک  یلاح  رد  مدرک  حبص  ایادخ ،  » یتحبـس هب  ریدا  ام  ددعب  کّللها  كدّمحا و  كدّجما و  کّحبـسا و  تحبـصا  ّینا  ّمهّللا 
ياه هناد  هاگ  نآ  مزادرپ . » یم  وت  دیحوت  رکذ  دمح و  نتفگ  هب  و  منک ، یم  دـیجمت  حـیبست و  ار  وت  دوخ  حـیبست  ياه  هناد  شدرگ 

هرامـش هب  راـک  نیا  اـب  دوـمرف : و  دـنک ، رارکت  ار  هتـشذگ  رکذ  هکنآ  نودـب  تفگ  یم  نخـس  مدرم  اـب  داد و  یم  شدرگ  ار  حـیبست 
و دور ، باوخ  رتسب  هب  هک  یتقو  ات  تسوا  تسارح  ظفح و  ببـس  نآ  دوش و  یم  باسح  ادخ  رکذ  شیارب  حیبست  ياه  هناد  شدرگ 

داهن یم  دوخ  رـس  ریز  ار  حیبست  درک و  یم  رارکت  ار  هتـشذگ  رکذ  تفرگ و  یم  ار  حیبست  زین  ماگنه  نآ  رد  تفر  یم  رتسب  هب  نوچ 
.مشاب هدرک  مدج  لمع  هب  ادتقا  ات  منادرگ  یم  ار  حـیبست  زین  نم  .دـش  یم  هتـشون  وا  لامعا  همان  رد  ادـخ  رکذ  حبـص  ات  راک  نیا  اب  و 

ندینش زا  سپ  دیزی 
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زا هرخالاب  دوش ! یم  مامت  وا  عفن  هب  هک  دـهد  یم  یخـساپ  هکنیا  رگم  میوگ  یمن  نخـس  ناتمادـک  چـیه  اب  تفگ : ررکم  ماما  خـساپ 
.دنرادرب ترضح  نآ  زا  ار  اهدنب  ات  درک  رما  دش و  فرصنم  ترضح  نآ  نتشک 

هدوب هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  مّدج »  » هملک زا  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دوصقم  هک  دیآ  یمرب  تیاور  رهاظ  زا  فلؤم :
.تسا

درد رس  يارب  ترضح  نآ  ذیوعت  اعد و 

یم ار  اهتسد  داد ، یم  تسد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  هب  يدرد  رس  ای  تلاسک  هاگ  ره  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  . 404
.دش یم  فرطرب  شیتحاران  سپ  دیشک ، یم  تروص  هب  ار  اهتسد  دناوخ و  یم  ار  سانلا ) قلفلا و   ) نیتذّوعم دمح و  هروس  دوشگ و 

اهدرد ریاس  بت و  يارب  ترضح  نآ  ذیوعت  اعد و 

: درک یم  ذیوعت  اعد  نیا  هب  ار  دوخ  اهدرد  ریاس  بت و  ماگنه  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  . 405

ّرش زا  و  دراد ، نایرج  نآ  رد  تدش  هب  نوخ  هک  یگر  ّرش  زا  نم  ایادخ ،  » راّنلا ّرح  ّرش  نم  و  راّعن ، قرع  ّرـش  نم  کب  ذوعا  ّینا  ّمهّللا 
« . مروآ یم  هانپ  وت  هب  [ خزود  ] شتآ شزوس 

بت يارب  ترضح  نآ  ذیوعت  اعد و 

اعد نیا  اب  ار  وا  دمآ و  لیئربج  دش ، راچد  یتخـس  بت  هب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  . 406
: درک ذیوعت 

ّلک نم  کیفشا  ّللا 
�

ه مسب  کیقرا ، ّللا 
�

ه مسب 
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نوملعت ول  مسقل  ّهنا  موّجنلا و  عقاومب  مسقا  الف  و  میحّرلا ، نمحّرلا  ّللا 
�

ه مسب  .کیّنهتلف  اهذـخ  ّللا 
�

ه مسب  کـیفاش ، ّللا 
�

ه و  کـیذؤی ، ءاد 
یم ترازآ  هک  درد  ره  زا  تیارب  ادـخ  مان  اب  مهد ، یم  هانپ  منک و  یم  ذـیوعت  ار  وت  ادـخ  مان  اب   » ّلـج ّزع و  ّللا 

�
ه نذاـب  ّنأربتل  میظع ، 

هدنـشخب دنوادخ  مان  هب  .داب  اراوگ  ار  وت  هک  ریگب  ار  ذیوعت  نیا  ادخ  مان  هب  تسوت ، هدنهد  افـش  دنوادخ  و  مهاوخ ، یم  افـش  دـناسر 
یهاوخ دوبهب  دـنوادخ  نذا  هب  اـمتح  دـینادب ؛ رگا  تسا  گرزب  یمـسق  تقیقح  هب  نآ  هک  ناگراتـس ، هاـگیاج  هب  دـنگوس  ناـبرهم ،

« . تفای

! دوب غیلب  يذـیوعت  لـیئربج ، يا  دومرف : هاـگ  نآ  .درک  ادـیپ  تاـجن  بت  دـنب  زا  تساـخرب و  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  سپ 
.تسا متفه  نامسآ  رد  هک  تسا  يا  هنازخ  زا  نآ  تشاد : هضرع  لیئربج 

رحس عفد  يارب  ترضح  نآ  ذیوعت  اعد و 

.دومن ناهنپ  قیرز  ینب  هاچ  رد  ار  نآ  درک و  وداج  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  يارب  مصعا  نب  دـیبل  دـیوگ : ساـبع  نبا  . 407
نییاپ يرگید  رس و  يالاب  یکی  هدمآ ، کلم  ود  دوب  هدیباوخ  ترضح  نآ  هک  یعقوم  دش ؛ ضیرم  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادخ  لوسر 

هاچ هت  رد  هدش و  هداد  رارق  امرخ  هفوکـش  دلج  نایم  رد  وداج  دنتفگ : هداد  ربخ  وداج  عضو  هب  ار  ترـضح  تسـشن و  ترـضح  ياپ 
راّمع ریبز و  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دش و  رادیب  باوخ  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادـخ  لوسر  .تسا  هدـش  هداهن  یگنـس  ریز  ناورذ » »

نآ ریز  رد  ار  وداج  دندرک و  دنلب  ار  هاچ  هت  گنس  هدیشک  ار  هاچ  بآ  ناهارمه  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  .دنروآ  نوریب  ار  نآ  ات  داتـسرف 
عقوم هک   ) ربمغیپ رـس  يوم  زا  يرادقم  امرخ  هفوکـش  دلج  نایم  رد  .دندروآ  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادخ  لوسر  تمدـخ  هدرک ، ادـیپ 

هدـش هتخود  نزوس  اب  هرگ  هدزای  اهنآ  هب  هک  تشاد  دوجو  ترـضح  نآ  هناش  ياه  هنادـند  زا  هنادـند  دـنچ  اب  دوب ) هتخیر  ندز  هناش 
ره هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ  لوسر  .دش  لزان  ترـضح  رب  سانلا )  برب  ذوعأ  لق  و  قلفلا ،  برب  ذوعأ  لق  هروس (  ود  نیا  سپ  .دوب 

هک يا  هیآ 
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زا دنب  هک  یسک  دننام  دش و  کبس  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  اهنآ  مامت  ندش  زاب  زا  سپ  دش ، زاب  اه  هرگ  نآ  زا  یکی  دناوخ 
: ندومن ذیوعت  تاملک  نیا  اب  ار  ترضح  نآ  درک  عورش  زین  لیئربج  .تسج  اج  زا  دنشاب  هتشادرب  وا 

تـسوت رازآ  بجوم  هچ  ره  رـش  زا  ار  وت  ادخ  مان  اب   . » کیفـشی ّللا 
�

ه نیع و  دـساح و  نم  کیذؤی ، ءیـش  ّلک  نم  کیقرا ، ّللا 
�

ه مسب 
« . دنک یم  تمارک  افش  یمخز  مشچ  دوسح و  ره  رش  زا  ار  وت  دنوادخ  و  منک ، یم  ذیوعت 

رگید يذیوعت  اعد و 

عارذ تشوگ  رب  ار  دوخ  تسد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : هک  تسا  لـقن  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  زا  . 408
: تفگ دیشک و  دوب  هدرک  مومسم  ار  نآ  يدوهی  ینز  هک  دنفسوگ ) تسد  )

وه و  ءامّـسلا ، یف  ضرالا و ال  یف  ءیـش  همـسا  عم  ّرـضی  ـال  يذـّلا  ّللا 
�

ه مسب  یفاـعملا ، ّللا 
�

ه مسب  یفاـکلا ، ّللا 
�

ه مسب  یفاّـشلا ، ّللا 
�

ه مسب 
دای اب  هک  ییادخ  مان  هب  هدنهد ، تیفاع  دـنوادخ  مان  هب  هدـننک ، تیافک  دـنوادخ  مان  هب  شخب ، افـش  دـنوادخ  مان  هب   » .میلعلا عیمّـسلا 

لوسر سپ  .ادخ  مان  اب  دیروخب  دومرف : سپس  اناد . » اونش و  تسوا  و  دناسر ، یمن  ررـض  نامـسآ  نیمز و  رد  زیچ  چیه  شمان  ندرک 
دیناسرن (1). نانآ  هب  ینایز  چیه  دندش و  ریس  ات  دندروخ  نآ  زا  یگمه  ناهارمه  هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ 

مغ يراتفرگ و  عقوم  ترضح  نآ  ياعد 

یم ار  اـعد  نیا  دـش ، یم  دراو  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  یّمغ  ّمه و  اـی  يراـتفرگ  یتـقو  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  . 409
: دناوخ

، تنأ ّالا  هلا  ال  ّیح ، ای  تومی ، اّیح ال  ای  مّویق ، ای  ّیح  ای 
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لالجلا و وذ  ضرالا ، تاوامّـسلا و  عیدـب  ناّنملا  تنا  ّالا  هلا  ال  دـمحلا ، کل  ّنأب  کـلأسأ  نیّرطـضملا ، هوعد  بیجم  ّمهلا ، فشاـک 
 . نیمحاّرلا محرا  ای  كاوس ، نم  همحر  نع  اهب  ینینغت  همحر  ینمحرا  ّبر  .امهمیحر  هرخآلا و  اینّدلا و  نامحر  مارکالا ،

، هدنز يادخ  يا  .درادـن  هار  وا  هب  گرم  هک  ییادـخ  يا  تسوت ، تسد  هب  زیچ  ره  ماوق  تایح و  هک  يا  هدـنیاپ  هدـنز و  يادـخ  يا  »
هک اریز  منک ، یم  تساوخرد  وت  زا  یناگدنامرد ، ياعد  هدننک  تباجا  و  هودـنا ، مغ و  ره  هدـننک  فرطرب  هک  تسین  وت  زج  ییادـخ 

تلالج و بحاص  نیمز و  نامـسآ و  هدننیرفآ  شخب و  تمعن  هک  تسین  وت  زج  ییادخ  تسوت ، صوصخم  اهدمح  شیاتـس و  مامت 
منارگید تمحر  زا  نآ  اب  هک  نک  نم  لاح  لماش  یتمحر  اراـگدرورپ ، یتسه ، ترخآ  اـیند و  رد  ناـبرهم  هدنـشخب و  و  يراوگرزب ،

« . نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  يزاس ، زاین  یب 

هکنآ رگم  دوش  یم  هدروآرب  شا  هتـساوخ  دـناوخب  راب  هس  ار  اـعد  نیا  هک  یناملـسم  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  و 
.دشاب هدرک  یمحر  عطق  ای  هانگ و  تساوخرد 

نآرق ظفح  يارب  ترضح  نآ  ياعد 

: تسا هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ياهاعد  زا  اعد  نیا  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  . 410

و ینتمّلع ، امک  کباتک  ظـفح  یبلق  مزلا  و  یّنع ، کیـضری  اـمیف  رظّنلا  نسح  ینقزرا  و  ینتیقبا ، اـم  کیـصاعم  كرتب  ینمحرا  ّمهّللا 
و یناسل ، هب  قلطا  و  یبلق ، هب  حّرف  و  يردص ، هب  حرـشا  و  يرـصب ، کباتکب  رّون  ّمهّللا  .یّنع  کیـضری  يّذلا  وّحنلا  یلع  هولتا  ینلعجا 

 . کب ّالا  هّوق  لوح و ال  ّهناف ال  کلذ ، یلع  ینّوق  و  یندب ، هب  لمعتسا 

نم زا  ار  وت  هچنآ  هب  یبوخ  هجوت  زاـس و  دوخ  تمحر  هتـسیاش  متـسه ، هدـنز  اـت  تدوخ  یناـمرفان  ناـهانگ و  كرت  اـب  ارم  ایادـخ ، »
هب نآ  توـالت  هب  ارم  و  هد ، رارق  نآ  ظـفاح  هتـسویپ  ار  ملد  يا  هتخومآ  نم  هب  ار  نآرق  هک  ناـنچ  و  اـمرف ، میزور  دزاـس  یم  دونـشخ 

هک يوحن 
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و داش ، نآ  هب  ار  ملد  و  اریذـپ ، زاب و  نآ  اب  ار  ما  هنیـس  و  نشور ، تنآرق  هب  ار  مناگدـید  ایادـخ ، .راد  قفوم  تسوت  يدونـشخ  ثعاب 
كرت و رب  یناوت  ورین و  چـیه  هک  هد ، ورین  راـک  نیا  رب  ارم  و  راداو ، نآ  هب  ندرک  لـمع  رب  ار  مندـب  و  زاـس ، اـیوگ  نآرق  هب  ار  مناـبز 

« . وت سدقم  تاذ  هب  زج  تسین  لمع 

نانمشد ّرش  زا  ندنام  ظوفحم  يارب  ترضح  نآ  ياعد 

: دوب نیا  دناوخ ) یم  نانمشد  ّرش  زا  ندنام  ظوفحم  يارب  هک  ییاعد  ینعی   ) هلآ هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  باجح  . 411

ّمهّللا (1) اروفن .  مهراـبدا  یلع  اّولو  هدـحو  نآرقلا  یف  کـّبر  ترکذ  اذا  .ارقو و  مهناذآ  یف  هوهقفی و  نا  هّنکا  مهبولق  یلع  اـنلعج  و 
هب طیحت  امب  و  کشرع ، نم  ّزعلا  دـقاعمب  و  کلامک ، ءاهب  نم  شرعلا  هب  فاطا  اـمب  و  کـلامج ، کـلالج و  نم  بجحلا  تراو  اـمب 

هقّرفت ـال  يذـّلا  كرتـسب  یئادـعا  نیب  ینیب و  برـضا  همکحل ، بّقعم  ـال  و  هرمـال ، ّدار  ـال  نم  اـی  کناطلـس ، توـکلم  نم  کتردـق 
ینیمری نم  نیب  ینیب و  شطبلا  دـیدش  ای  لـح  .حاـمّرلا  لـماوع  هذـفنت  ـال  و  حافّـصلا ، نم  رتاوبلا  هعطقت  ـال  و  حاـیّرلا ، نم  فصاوعلا 

، يّرض فشکا  بّویا  ّرض  فشاک  ای  .یّنع  جّرف  بوقعی ، ّمه  جراف  ای  .ّمغ  ّمه و  ّلک  یّنع  جّرف  و  هقراوط ، ّیلا  يرـست  نم  و  هقفاوخب ،
هّللا ناک  و  لاتقلا ، نینمؤملا  هّللا  یفک  و  اریخ ، اولاـنی  مل  مهظیغب  اورفک  نیذـّلا  هّللا  ّدر  .بولغم و  ریغ  اـبلاغ  اـی  ینبلغ  نم  یل  بلغا  و 

نیرهاظ (3). اوحبصاف  مهّودع  یلع  اونمآ  نیّذلا  اندّیاف  ازیزع (2) . اّیوق 

رد دنمهف و  یمن  ار  نآرق  هک  میا  هدنکفا  ییاه  باجح  نارفاک  ياهلد  رب  ام  »
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تشپ وت  هب  ترفن  زا  نانآ  ینک  یم  دای  ییاهنت  هب  نآرق  رد  ار  ادخ  نوچ  و  دنونـش . ) یمن  هک   ) میا هداهن  ینیگنـس  نانآ  ياه  شوگ 
هطاحا ار  نآ  شرع  هک  تلامک  رون  نآ  هب  و  تسا ، روتـسم  اـهباجح  سپ  رد  هک  تلاـمج  لـالج و  نآ  هب  ار  وت  ایادـخ ، دـننک . » یم 

هدرک هطاـحا  ار  نآ  تتردـق  هک  تناطلـس  توـکلم  هب  و  دراد ، ياـج  تتردـق  شرع  رد  هک  یتفارـش  تزع و  هاـگیاج  هـب  و  هدوـمن ،
نم و نیب  تسین ، يا  هدـنهد  تـشگرب  ار  تتواـضق  مـکح و  و  يا ، هدـننکدر  ار  تناـمرف  رما و  هـک  ییادـخ  يا  مـهد ، یم  دـنگوس 
و ندرک ، هعطق  هعطق  تردق  زیت  ياهریشمش  و  نتخاس ، قرفتم  ییاناوت  دنت  ياهداب  هک  یباجح  هد ، رارق  ار  تدوخ  باجح  منانمـشد 
نم و نیب  هدـنروآ ، گنچ  هب  هدـننک و  هلمح  تخـس  يادـخ  يا  .دنـشاب  هتـشادن  ار  نآ  رد  ندرک  ذوفن  يورین  يراـک  ياـه  هزین  رس 
مغ و ره  و  وش ، لیاح  دننک  یم  ریزارس  نم  يوس  هب  ار  هاگنابش  میظع  ياهالب  و  دنهد ، یم  رارق  دوخ  ياهریت  فده  ارم  هک  یناسک 
هک ییادخ  يا  .امرف  فرطرب  نم  زا  ار  هصغ  مغ و  یتخاس ، فرطرب  ار  بوقعی  مغ  هک  ییادـخ  يا  زاس ، فرط  رب  نم  زا  ار  یهودـنا 
ارم يوش ، یمن  بولغم  هاگ  چـیه  هک  يزوریپ  يادـخ  يا  .نادرگ  عفترم  ارم  يراتفرگ  يدرک ، فرطرب  ار  بویا  يرامیب  يراتفرگ و 

دنوادخ و  دینادرگ ، زاب  دندوب  هدشن  لئان  یحتف  هب  هک  یلاح  رد  كانمشخ  ار  نارفاک  ادخ  و   » .نادرگ زوریپ  مراد  هک  ینمشد  ره  رب 
يروط هب  میداد  يرای  ناشنانمـشد  رب  ار  نانمؤم  سپ  « . » تسا زیزع  دـنمورین و  دـنوادخ  و  تشادرب ، نانمؤم  شود  زا  ار  گنج  راـب 

« . دندش زوریپ  نمشد  رب  هک 

تاقحلم

هراشا

.ادخ دای  هب  رگم  تسشن  یمن  تساخ و  یمنرب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 367

: دش ضرع  .ناربمایپ  حالس  هحلسا و  نتشاد  هارمه  هب  داب  امش  رب  دومرف : یم  دوخ  باحصا  هب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  ( 368
اعد دومرف : تسیچ ؟ ناربمایپ  هحلسا 
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.ندرک

.دتفیب وا  شود  زا  ابع  دوب  کیدزن  هک  درک  یم  يراز  عّرضت و  نانچ  ندرک  اعد  ماگنه  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 369

اما مینک ، یم  تساوـخرد  میراد  تسود  ار  هچنآ  دـنوادخ  زا  مینک و  یم  اـعد  تـیب  لـها  اـم  دوـمرف : مالّـسلا  هـیلع  رقاـب  ماـما  ( 370
.میزرو یمن  تفلاخم  تسادخ  بوبحم  هچنآ  اب  میدنسپ و  یم  ار  نامه  دش  عقاو  ام  لیم  فالخ  رب  یهلا  ياضق  هک  یماگنه 

حبص ماگنه  ترضح  نآ  ياعد 

هب ات  دـنتفرگ  تسد  هب  تسد  دـعب ، هب  مالّـسلا  هیلع  مدآ  زا  ناربمغیپ  هک  تسه  اعد  هلمج  هس  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 371
: دناوخ یم  ار  اعد  نآ  حبص  رد  ترضح  دیسر و  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ  لوسر 

وت زا  ایادـخ ،  » .یل تمـسق  امب  ینّـضر  و  یل ، تبتک  ام  ّالا  ینبیـصی  ّهنا ال  ملعا  یّتح  انیقی  و  یبلق ، هب  رـشابت  انامیا  کـلأسا  ّینا  ّمهّللا 
يا هدرک  ررقم  میارب  وت  هچنآ  زج  هک  منادب  نآ  هطساو  هب  هک  مهاوخ  یم  ینیقی  و  یـشاب ، ملد  رد  هشیمه  نآ  اب  هک  مبلط  یم  ینامیا 

« . زاس دونشخ  يا  هدرک  نم  تمسق  هچنآ  نتشاد  هب  ارم  .دسر و  یمن  نم  هب 

( تسا ياعد 395 . دننام  ( ) 372

هلآ هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ذیوعت 

تاـملک نیا  اـب  ار  مالّـسلا  اـمهیلع  نیـسح  نسح و  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ( 373
: دننک ذیوعت  نآ  اب  [ ار ناشدالوا  دوخ و   ] زین شباحصا  داد  یم  روتسد  درک و  یم  ذیوعت 

همظع ّللا و 
�

ه هّزعب  ینلّوخ ، ّیبر و  ینقزر  ام  یلمع و  میتاوخ  يدلو و  یلام و  یلها و  ینید و  یسفن و  ذیعا  میحّرلا ، نمحّرلا  ّللا 
�

ه مسب 
ّللا و

�
ه توربج  ّللا و 

�
ه
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ّزع و ّللا 
�

ه عمجب  ّللا و 
�

ه ناـکراب  ّللا و 
�

ه عنـصب  ّللا و 
�

ه ءـالآب  و  ّللا ،
�

ه هردـق  ّللا و 
�

ه هّوـق  ّللا و 
�

ه نارفغ  ّللا و 
�

ه هفأر  ّللا و 
�

ه همحر  ّللا و 
�

ه ناـطلس 
ام ّرـش  نم  و  سنالا ، ّنجلا و  ّرـش  نم  و  هّماهلا ، هّماّسلا و  ّرـش  نم  ءاشی ، ام  یلع  ّللا 

�
ه هردق  هلآ و  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ّللا 

�
ه لوسرب  و  ّلج ،

ّنا اهتیصانب ، ذخآ  ّیبر  ّهباد  ّلک  ّرش  نم  و  اهیف ، جرعی  ام  ءامّسلا و  نم  لزنی  ام  ّرـش  نم  و  اهنم ، جرخی  ام  ّرـش  نم  و  ضرالا ، یف  ّبد 
دّمحم و اندّیس  یلع  ّللا 

�
ه یّلـص  و  میظعلا ، ّیلعلا  ّللاب 

�
ه ّالا  هّوق  لوح و ال  و ال  ریدق ، ءیـش  ّلک  یلع  وه  و  میقتـسم ،  طارـص  یلع  ّیبر 

.هلآ

هب هتخاس و  نم  يزور  مراگدرورپ  هک  ار  هچنآ  راک و  تبقاع  دالوا و  لام و  لها و  نید و  ناج و  نابرهم ، هدنـشخب  دـنوادخ  مان  هب  »
لاعتم يادخ  تردق  توق و  ترفغم و  تفأر و  تمحر و  تنطلس و  توربج و  تمظع و  تزع و  هانپ  رد  ار  همه  تسا ، هدیشخب  نم 

ادخ هچ  ره  رب  هک  ادـخ  تردـق  و  ]؟[  هلآ هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  ادـخ و  تفلا  ناکرا و  ناسحا و  اهتمعن و  هب  و  هداد ، رارق 
دنک و یم  تکرح  نیمز  لد  رد  هچنآ  رـش  زا  و  سنا ، ّنج و  ّرـش  زا  و  رهز ، یب  رادرهز و  ناویح  رـش  زا  مدرپس ، تسا  ذفان  دـهاوخب 

شمامز هک  يرادناج  ره  رش  زا  و  دور ، یم  الاب  نآ  هب  هچنآ  دیآ و  یم  دورف  نامـسآ  زا  هچنآ  رـش  زا  و  دیآ ، یم  نوریب  نآ  زا  هچنآ 
رب ییورین  ییاناوت و  چـیه  و  تساناوت ، زیچ  همه  رب  وا  تسا و  تسار  هار  رب  مراگدرورپ  اـنامه  هک  دـشاب ؛ یم  مراـگدرورپ  تسد  هب 

« . داب وا  لآ  دّمحم و  نامرورس  رب  ادخ  دورد  و  گرزب ، الاو و  يادخ  هب  زج  تسین  لمع  كرت و 

دیادش اه و  یتحاران  هیلک  رد  اه و  يراتفرگ  رد  رگید  ذیوعت 

یمرب یلکـشم  هب  نیکرـشم  بناج  زا  ای  دـش و  یم  یتحاران  مغ و  راچد  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : رباج  ( 374
داد و یم  راشف  تسب و  یم  ار  شکرابم  تسد  دروخ 
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: تفگ یم  درک و  یم  دنلب  ار  دوخ  تسد  داتسیا و  یم  هلبق  هب  ور  سپس  .وش  زاب  وش ، گنت  تفگ : یم 

، اورفک نیّذلا  سأب  ّفک  ّمهّللا  .نیعتـسن  كاّیا  دبعن و  كاّیا  ّمهّللا  .میظعلا  ّیلعلا  ّللاب 
�

ه ّالا  هّوق  لوح و ال  ال  میحّرلا ، نمحّرلا  ّللا 
�

ه مسب 
الاو و يادخ  هب  زج  تسین  لمع  كرت و  رب  ییورین  ییاناوت و  چیه  نابرهم ، هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب   » الیکنت ّدشا  اساب و  ّدـشأ  ّکناف 
ورین و هک  امرف ، عفد  ار  نارفاک  يورین  تردـق و  اـهلا ، راـب  .مییوج  یم  يراـی  وت  زا  اـهنت  میتسرپ و  یم  ار  وت  اـهنت  اـهلا ، راـب  .گرزب 

« . تسا رت  تخس  همه  زا  وت  تردق 

.دیسر یم  جرف  هکنآ  رگم  درک  یمن  زاب  ار  شکرابم  تسد  مسق  ادخ  هب  تفگ : رباج 

تشگ یم  نوزحم  يرما  زا  نوچ  ترضح  نآ  ياعد 

( جرف ياعد  )

و دناوخ ؛ یم  ار  اعد  نیا  تشگ  یم  نوزحم  يرما  زا  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 375
: دش یم  هتفگ  جرف  ياعد  نآ  هب 

نم مکف  .یئاجر  تنا  کلها و  و ال  ّیلع ، کتردقب  ینمحرا  و  ماری ، يّذلا ال  کنکرب  ینفکا  و  مانت ، یّتلا ال  کنیعب  ینـسرحا  ّمهّللا 
نم ای  و  ینمرحی ، ملف  يرکش  هتمعن  دنع  ّلق  نم  ایف  .يربص  اهب  کل  ّلق  ینتیلتبا  هّیلب  نم  مک  و  يرکـش ، اهل  ّلق  ّیلع  اهب  تمعنا  همعن 

.دّمحم لآ  دّمحم و  یلع  یّلصت  نا  کلأسا  ینحضفی ، ملف  ایاطخلا  یلع  ینآر  نم  ای  و  ینلذخی ، ملف  يربص  هتّیلب  دنع  ّلق 

هّرضت نم ال  ای  هترضح ، امیف  یسفن  یلا  ینلکت  و ال  هنع ، تبغ  امیف  ینظفحا  و  يوقّتلاب ، هرخآلا  یلع  و  اینّدلاب ، ینید  یلع  یّنعا  ّمهّللا 
، ابیرق اجرف  کلأسا  .باّهو  ّبر  ّکنا  كّرضی ، ام ال  یل  رفغا  و  کصقنی ، ام ال  یل  به  هرفغملا ، هصقنت  و ال  بونّذلا ،
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 . هیفاعلا رکش  و  ءالبلا ، عیمج  نم  هیفاعلا  و  اعساو ، اقزر  و  الیمج ، اربص  و 

، راد مهاگن  دوش  یمن  بارخ  زگره  هک  تمکحم  نوتـس  اب  و  نک ، يرادساپ  ارم  دور  یمن  باوخ  هب  زگره  هک  تا  هدید  اب  ایادـخ ، »
رد هک  يدومرف  تمارک  نم  هب  ییاه  تمعن  رایـسب  هچ  .موش  كاله  ادابم  مراد  وت  هب  هک  يدـیما  اب  و  نک ، محر  نم  رب  تتردـق  هب  و 
يا سپ  .مدومنن  یتسرد  يرابدرب  ربص و  اهنآ  ربارب  رد  هک  یتخاس  دراو  نم  رب  یتائالتبا  هچ  و  مدرکن ، یبسانم  يرازگرکش  شربارب 
يا و  یتخاـسن ، مراوـخ  تیـالب  رد  يربـص  مک  لـباقم  رد  هک  ییادـخ  يا  و  يدرکن ، ممورحم  تـمعن  نارفک  ربارب  رد  هـک  ییادـخ 

.یتسرف دورد  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  يدومنن ، میاوسر  یتفای و  كاب  یب  ناهانگ  ماجنا  رب  ارم  هک  ییادخ 

زا العف  يدرک و  تمارک  نم  هب  هچنآ  امن ، مترخآ  تداعـس  بجوم  ار  يراکزیهرپ  و  هد ، رارق  منید  رب  تناعا  هلیـسو  ار  اـیند  ایادـخ ،
يا .راذـگماو  دوـخ  هب  تسا  رـضاح  مدزن  رد  يدرک و  تمحرم  نم  هب  هچنآ  ظـفح  رد  و  نک ، يرادـهگن  ار  همه  تـسا  بیاـغ  نـم 

یمن وت  زا  يزیچ  هک  ار  هچنآ  دـهاک ، یمن  يزیچ  وا  زا  ناگدـنب  ياهاطخ  شزرمآ  و  دـناسر ، یمن  يررـض  وا  هب  ناهانگ  هک  یـسک 
، کیدزن یـشیاشگ  وت  زا  .يا  هدنـشخب  راگدرورپ  وت  هک  شخبب ، نم  رب  درادـن  يررـض  تیارب  ار  هچنآ  و  راد ، ینازرا  نم  هب  دـهاک 

« . مراد تلأسم  ار  تیفاع  ربارب  رد  رکش  ایالب و  همه  زا  تیفاع  عیسو ، یقزر  وکین ، يربص 

لاله ندید  عقوم  ترضح  نآ  ياعد 

: دومرف یم  داتفا  یم  لاله  هب  شمشچ  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ( 376

نامیالا و نمالاب و  انیلع  هّلها  ّمهّللا  ّللا 
�

.ه ّکبر  ّیبر و  ریدقّتلاب ، توربجلا  توکلم  یف  فّرـصتملا  عیرّـسلا  بئاّدـلا  عیطملا  قلخلا  اهّیا 
، ناسحالا همالّسلا و 
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.تاریخلا میظع  ای  تاجرّدلا ، هیف  انل  عفرت  و  تائّیّسلا ، هیف  وحمت  اکرابم  ارهش  هلعجا  و  هرخآ ، انغّلبف  هلّوا  انتغّلب  امک  و 

هام نیا  ایادخ ، .تسادخ  وت  نم و  راگدرورپ  .یشدرگ  رد  یهلا  ریدقت  اب  نامسآ  توکلم  رد  هک  عیرس  اشوک و  عیطم و  هدیرفآ  يا  »
یهام ار  نآ  و  ناسرب ، زین  شرخآ  هب  يدـناسر  شزاغآ  هب  ار  ام  هک  نانچ  و  هد ، رارق  ناسحا  تمالـس و  نامیا و  نما و  هام  اـم ، رب  ار 

« . تسا گرزب  یسب  تتاریخ  هک  ییادخ  يا  يرب ، الاب  ار  نامتاجرد  یشخبب و  ار  نامناهانگ  نآ  رد  هک  هد  رارق  كرابم 

( .دیدرگ فذح  دش ، رکذ  همدقم  رد  هک  یتهج  هب  اهاعد  نیا  ( ) 399 ( - 377
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جح تاقحلم 

یم ماجنا  فاوط  ینیعم  دادعت  زور  هنابـش  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ایآ  دیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نابا  ( 400
هبترم هس  دومن ، یم  فاوط  هبعک  هناخ  رود  راب  تفه  هبترم  ره  و  هبترم ، هد  زور  هنابش  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : داد ؟

.درک یم  تحارتسا  اهنآ  هلصاف  رد  و  رهظ ، زا  دعب  هبترم  ود  حبص و  هبترم  ود  بش ، رخآ  هبترم  هس  بش ، لوا 

فک اب  ار  دوسالا » رجح   » یبحتـسم بجاو و  فاوط  ره  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 401
.درک یم  حسم  تسد 

یمن حـسم  ار  ینامی » نکر   » و دوسـالا » رجح   » نکر ود  زج  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 402
.درک یم  نینچ  هک  مدید  زین  ار  مردپ  .داهن  یم  اهنآ  رب  ار  شکرابم  تروص  دیسوب و  یم  ار  اهنآ  حسم  زا  سپ  و  درک ،

( . تسا دننام 402  ( ) 403

بآ شیارب  هک  درک  یم  لیامت  راـهظا  دوب ، هنیدـم  رد  یتقو  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 404
.دنروایب هیده  مزمز 

تقو ره  .دناوخ و  یم  دایز  ار  جراعم ) هروس   ) جراعملا يذ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 405
ریزارس ای  تفر و  یم  الاب  یّلت  زا  ای  دید و  یم  ار  يا  هراوس 
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 . . .تفگ یم  هیبلت  اهزامن  بیقعت  رد  بش و  رخآ  رد  دش و  یم 

: دوب نیا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  هیبلت  دیوگ : ّللا 
�

ه دبع  نب  رباج  ( 406

.کل کیرش  ال  کلملا ، کل و  همعّنلا  دمحلا و  ّنا  کیّبل ، کل  کیرش  ال  کیّبل ، ّمهّللا  کیّبل 

: هدش تیاور  مالّسلا ) امهیلع  رقاب  ماما  قداص و  ماما   ) ماما ود  زا  یکی  زا  ( 407

 . . .درک یم  ینابرق  دوب  یکشم  هایس و  شنامشچ  ناهد و  هک  رن  گرزب و  راد  خاش  چوق  ود  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر 

تفرگ یم  ار  شیاهنخان  دیشارت و  یم  ار  شرس  ینابرق  زور  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 408
.درک یم  هاتوک  يرادقم  ار  دوخ  نساحم  فارطا  براش و  و 

.تسا ّتنس  مارحا  رد  مکش  ریز  يوم  ندیشارت  براش و  ندرک  هاتوک  اهنخان و  نتفرگ  ( 409

ادخ دنوش و  عمج  مه  رود  هفرع  زور  رصع  دنرادن ، اوشیپ  ماما و  دنتسه و  هکم ) ریغ  ي   ) اهرهش رد  هک  یمدرم  تسا  ّتنس  زا  ( 410
.دننک اعد  دنناوخب و  ار 
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تاقحلم رداون 

هب دوب ، ضورقم  يا  هلاس  ود  رتش  هچب  رگا  هک  دوب  نآ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  شور  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 411
( . تخادرپ یم  مهرد  راهچ  دوب  ضورقم  مهرد  ود  رگا  ای   ) داد یم  هلاس  تفه  رتش  نآ  ياج 

دروآ یم  نابز  هب  ار  دوخ  لیاضف  زا  یتلیـضف  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ( 412
.مشورف یمن  يرخف  تلیضف  نیا  نتشاد  اب  دومرف : یم 

ار رکذ  نیا  هبترم  دص  ریدغ  دیع  زور  رد  نمؤم  صخش  هک  تسا  نیا  ننـس  زا  یکی  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ( 413
: دیوگب

ار ییادخ  شیاتـس  ساپـس و   » مالّـسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریمأ  هیالوب  هتمعن  مامت  هنید و  لامک  لعج  يّذلا  ّلل 
�

ه دـمحلا 
« . تخاس مامت  لماک و  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  ار  شتمعن  نید و  هک 

.تسا ّتنس  نانآ  ترایز  و  بجاو ، تاداس )  ) مشاه ینب  تدایع  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 414

ّتنس دوش ، حبذ  نینچ  تسین  راوازس  دومرف : دش ، لاؤس  تسا  هداتسیا  هک  يدنفسوگ  حبذ  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 415
.دنناباوخب هلبق  فرط  هب  هک  تسا  نیا  رب 

نید نتشیوخ  رب  ار  دوخ  ياه  هدعو  تیب  لها  ام  دومرف : مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ( 416
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.درک یم  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  هک  نانچ  مینک  یم  باسح 

: تفگ یم  دینش  یم  ار  دعر  يادص  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 417

« . دیوگ یم  وا  حیبست  دمح و  دعر ، هک  ییادخ  تسا  هّزنم  كاپ و   . » هدمحب دعّرلا  حّبسی  نم  ناحبس 

: تفگ یم  دینش  یم  ار  قرب  دعر و  يادص  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 418

و نادرگم ، كاله  تباذع  هب  و  ناریمن ، دوخ  مشخ  هب  ار  ام  ایادخ   » کلذ لبق  انفاع  و  کباذعب ، انکلهت  و ال  کبضغب ، انلتقت  ّمهّللا ال 
« . شخب تیفاع  ار  ام  نآ  زا  شیپ 

الب و یتخس  زا  دش  یم  تبحص  دندش ) هجنکش  تخس  هک  « ) دودخا باحـصا   » زا هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  دزن  نوچ  ( 419
.درب یم  هانپ  لاعتم  يادخ  هب  شیامزآ 

هک یـسک  دـننام  دـیرپ و  یم  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  هرهچ  گنر  دـیزو  یم  هایـس  خرـس و  درز و  داب  هک  یماگنه  ( 420
ار ادـخ  تمحر  اهداب  نیا  دومرف : یم  تشگ و  یمرب  شگنر  دـش  یم  لزان  نامـسآ  زا  یناراب  هرطق  نوچ  و  تشگ ، یم  درز  دـسرتب 

.دروآ ناتیارب 

: تفگ یم  درک و  یم  اهر  تشاد  هک  يراک  ره  دید  یم  ار  ربا  نوچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 421

یم رکـش  ار  ادخ  دش  یم  در  ربا  رگا  سپ  مرب . » یم  هانپ  وت  هب  تسا  نآ  رد  هچنآ  رـش  زا  ایادخ   » هیف ام  ّرـش  نم  کب  ذوعا  ّینا  ّمهّللا 
: تفگ یم  دیراب  یم  رگا  و  درک ،

« . هد رارق  دنمدوس  يربا  ار  نآ  اهلا ، راب   » اعفان ائشان  ّمهّللا 

: دومرف یم  مدرم  هب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  تفرگ  یم  هام  ای  باتفآ و  هک  یماگنه  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 422
.دیباتشب دجسم  يوس  هب 

.تسا تعامج  اب  دجسم و  رد  زامن  ندناوخ  ّتنس ، ( 423

اما تشاذگ ، یمن  یقاب  ادرف  يارب  ار  [ لاملا تیب  زا   ] يزیچ هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  متـسود  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 424
یم هاگن  لاس  کی  ات  ار  لاوما  هداد و  بیترت  باسح  رتاـفد  هک  دـش  نیا  رب  شیأر  باّـطخ  نب  رمع  و  درک ، یم  ار  راـک  نیا  رکب  وبا 

.درک مهاوخ  لمع  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دننام  نم  اما  .تشاد و 

ص:199

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ننس  بادآ و  یبنلا : www.Ghaemiyeh.comننس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 226زکرم  هحفص 209 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف یم  [ دش یم  غراف  میسقت  زا  نوچ   ] درک و یم  میسقت  مدرم  نایم  هعمج  هب  هعمج  ار  لاملا  تیب  مالّسلا  هیلع  یلع 

هیف یلا  هدی  ناج  ّلک  ذا  هیف  هرایخ  يانج و  اذه 

« . دراد دوخ  ناهد  هب  تسد  يا  هدننیچ  ره  هکنآ  لاح  تسا ، نآ  رد  همه  شدب  بوخ و  هک  نم  نیچتسد  تسا  نیا  »
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هلآ هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ربمایپ  لیامش  تاقحلم 

؟ دوب هچ  دیرفآ  دنوادخ  هک  يزیچ  لوا  متـشاد : هضرع  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  هب  دیوگ : يراصنا  ّللا 
�

ه دبع  نب  رباج  ( 425
.دیرفآ نآ  زا  ار  يریخ  یبوخ و  ره  سپس  دیرفآ و  ار  نآ  دنوادخ  .رباج  يا  وت  ربمغیپ  رون  دومرف :

شدوخ سدـقم  رون  زا  ار  نآ  هک  دوب ، نم  رون  دـیرفآ  دـنوادخ  هک  يزیچ  نیتسخن  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  ربمغیپ  ( 426
.دومن قتشم  شدوخ  تمظع  لالج  زا  و  درک ، داجیا 

دوب شرع  ریز  رد  هک  يرهوگ  زا  ار  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  دّـمحم  دـنوادخ ، دـندومرف : مالّـسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماـما  ( 427
.دیرفآ

ام و  دوب ، هدیرفاین  نآ  زا  ار  يدحا  هک  دیرفآ  یتشرس  زا  ارم  تیب  لها  نم و  دنوادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ( 428
.میتسه وا  ياه  هدیرفآ  زا  هدیدپ  نیتسخن 

مهیلع راـهطا  هّمئا  هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  مرکا  لوسر  تافـص  لاوـحا و  هراـب  رد  هک  يا  هبطخ  رد  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 429
دـشن - يو ینابرهم  شمارآ و  يرابدرب و  رطاخ  هب  - ام راگدرورپ  عنام  مدرم  تشز  لامعا  هانگ و  یگرزب  دومرف : هدرک ، نایب  مالّـسلا 

هک يربمایپ  دنک ، باختنا  نانآ  يارب  ار  هلآ » هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ّللا 
�

ه دبع  نب  دّمحم   » شناربمایپ نیرت  یمارگ  نیرت و  بوبحم  هکنیا  زا 
، تشادن یصقن  شبسح  تشاد ، مرک  نامدود  رد  هشیر  دوب و  تزع  هموح  رد  شدلوم 
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ار وا  ندـمآ  دوخ  ینامـسآ  ياـهباتک  رد  هتـشذگ  ناربماـیپ  .دوبن  لوهجم  نادنمـشناد  دزن  شتافـص  فصو و  دوبن و  هدوـلآ  شبـسن 
وا .دـندوب  هتخود  رظن  وا  هتـسجرب  فاصوا  هب  ناـمیکح  هدوشگ و  ناـبز  شیوکین  تافـص  فاـصوا و  هب  نادنمـشناد  هداد ، تراـشب 

یمن وا  رخافم  تکوش و  هب  سک  هک  دوب  یّکم  درم  اهنت  تشادن و  ربارب  هک  دوب  یمشاه  درف  اهنت  تشادن ، ریظن  هک  دوب  یکاپ  دوجو 
فاـصوا و هب  دوب و  هتـسارآ  توبن  قـالخا  یگرزب و  تبیه و  هب  .دوب  تورم  اخـس و  وا  تشرـس  و  تباـجن ، اـیح و  وا  شنم  .دیـسر 
رد یهلا  رما  هب  قح  راوتـسا  مکح  دروآ و  مهارف  وا  يارب  يدعاسم  هنیمز  یهلا  تارّدقم  بابـسا و  ات  هتـشرس ؛ تلاسر  ياهیدنمدرخ 
هب ار  شدوجو  تراشب  یتما  ره  .دیناسر  هجرد  یهتنم  هب  ار  شترـضح  دنوادخ  یمتح  ياضق  تقو  نیا  رد  دیـسر ، تیاهن  هب  وا  هراب 

ار شفیرـش  رـصنع  لاقتنا ، نیا  رد  .دـش  یم  لـقتنم  رگید  يردـپ  هب  يردـپ  بلـص  زا  سدـقم  رون  نآ  و  داد ، یم  دوخ  زا  دـعب  تما 
.تفاین هار  اوران  حاکن  مالّسلا  هیلع  ّللا 

�
ه دبع  شردپ  ات  مالّسلا  هیلع  مدآ  نامز  زا  شفیرش  تدالو  رد  و  درکن ، هدولآ  عورشمان  طباور 

دمآ و ایند  هب  اهمحر  نیرتظوفحم  لیماف و  نیرتزیزع  اهنادناخ و  نیرتدنمتفارـش  اه و  هریت  نیرت  یمارگ  رد  اهنامدود و  نیرتهب  رد  وا 
وا هب  ار  شناد  ياهدیلک  درک و  باختنا  دوخ  يارب  دیدنـسپ و  دیزگرب و  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  .تفای  شرورپ  اه  نماد  نیرت  نیما  رد 

 . . .دیشخب وا  هب  ار  تمکح  راشرس  عبانم  داد و 

نیمز رب  ار  پچ  تسد  دمآ ، نیمز  هب  شردام  مکـش  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  دّمحم  دومرف : یثیدح  نمـض  مالـسلا  هیلع  یلع  ( 430
 . . .داد یم  تکرح  ادخ  تینادحو  هب  ار  اهبل  درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  تسار  تسد  داهن و 

رد داتفا و  هدجـس  هب  هبعک  تمـس  هب  تفرگ  رارق  نیمز  رب  مدـنزرف  نوچ  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  مرکا  لوسر  رداـم  هنمآ  ( 431
 . . .دومن يراز  شراگدرورپ  هب  هدرک ، دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  اهتسد  هک  یلاح 

یلو مدوب  رادراب  دّمحم »  » مدنزرف هب  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ردام  هنمآ  ( 432

ص:202

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ننس  بادآ و  یبنلا : www.Ghaemiyeh.comننس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 226زکرم  هحفص 212 

http://www.ghaemiyeh.com


.مدرب یمن  جنر  لمح  ینیگنس  زا  رگید  نانز  دننام  مدرکن و  يرادراب  ساسحا 

هب وا  هتفه  کی  دشر  و  رگید ، لافطا  هتفه  کی  ومن  دشر و  هزادنا  هب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  هزور  کی  ومن  دشر و  ( 433
.دوب نانآ  ههام  کی  ومن  دشر و  ردق 

.دینابنج یم  ار  وا  هراوهگ  هام  ترضح ، نآ  یکدوک  لاح  رد  دیوگ : بقانم  باتک  رد  ( 434

.دندینش یم  لاعتم  يادخ  رب  انث  دمح و  حیبست و  يادص  ترضح  نآ  هراوهگ  زا  مدرم  هدرک : تیاور  راحب  رد  ( 435

.دیدرگ دلوتم  ردام  زا  هدش  هنتخ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  هدرک : تیاور  نایبلا  عمجم  رد  ( 436

هکنآ رگم  مدربن  نوریب  باتفآ  یمرگ  رد  ار  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  زگره  دیوگ : ترضح ) نآ  هیاد   ) هیدعـس همیلح  ( 437
.درک یم  يرادهگن  یناراب  ياوه  زا  ربا  ار  ترضح  نآ  نینچمه  و  دنکفا ، یم  هیاس  ترضح  نآ  رب  يربا 

رد تفر ، ایند  زا  هک  يزور  ات  دش  دلوتم  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  هک  يزور  زا  دومرف : یثیدـح  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 438
 . . .دنکفا یم  هیاس  ترضح  نآ  رب  يربا  هتسویپ  رفس ، رضح و 

یتب هب  زگره  درک  یم  یگدـنز  ناطیـش  ناراد  اوه  ناتـسرپ و  تب  ناـیم  هکنآ  اـب  و  دـش ، هداد  يو  هب  شناد  تمکح و  تیلوفط ، رد 
 . . .دشن هدینش  ترضح  نآ  زا  یغورد  زگره  و  دوبن ، داش  ناتسرپ  تب  دایعا  رد  و  دشن ، لیامتم 

رد تیلهاج  قالخا  زا  یقلخ  و  مدینشن ، یغورد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  زا  زگره  دیوگ : ربمغیپ ) يومع   ) بلاط وبا  ( 439
عـضاوت ییاهنت و  و  داد ، یمن  ناشن  هقالع  نانآ  هب  درک و  یمن  يزاب  ناکدوک  اب  .مدرکن  هدـهاشم  وا  زا  ییاـج  یب  هدـنخ  مدـیدن ، وا 

.دوب وا  دزن  اهزیچ  نیرتهب 

رد شیاهبل  زاب و  هک  دومن  یم  نانچ  شیاهمشچ  دیباوخ  یم  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  تقو  ره  دیوگ : هیدعـس  همیلح  ( 440
وا هب  یبیسآ  امرس  امرگ و  و  تسا ، هدنخ  لاح 
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.دیناسر یمن 

زا هتـشرف  نیرتگرزب  دنوادخ  دـش ، هتفرگ  ریـش  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  یماگنه  زا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 441
یم ناشن  ترـضح  نآ  هب  ار  نایناهج  قالخا  نیرتهب  مراکم و  هار  زور  بش و  هک  داد  رارق  ترـضح  نآ  هارمه  ار  شیوخ  ناگتـشرف 

زا زور  ره  .متفر  یم  وا  هیاـس  هب  هیاـس  هدرک و  يوریپ  ترـضح  نآ  زا  دـتفا  هار  هب  رداـم  لاـبند  هک  یکدوـک  دـننام  هشیمه  نـم  .داد 
رواجم ءارح »  » هوک رد  ار  یتاقوا  لاس  ره  رد  .منک  يوریپ  وا  زا  ات  درک  یم  رما  ارم  تخاـس و  یم  راکـشآ  میارب  يزیچ  دوخ  قـالخا 

ای مدرک : ضرع  مدینـش ، ار  ناطیـش  هلان  دش  لزان  ترـضح  نآ  رب  یحو  هک  یماگنه  .دید . .  یمن  ار  وا  یـسک  نم  زا  ریغ  دش و  یم 
یم وت  مونـش  یم  نم  هچنآ  [ یلع يا   ] .دـیدرگ دـیماان  ندـش  شتـسرپ  زا  هک  تسا  ناطیـش  نیا  دومرف : تسیچ ؟ هلان  نیا  ّللا ،

�
ه لوسر 

 . . .یتسین ربمایپ  هکنآ  زج  ینیب  یم  وت  منیب  یم  نم  هچنآ  و  يونش ،

نآ رگم  دزاس  یمن  هاگآ  دوخ  بیغ  زا  ار  یسک  تسا و  بیغ  ياناد  دنوادخ   » هفیرش هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 442
ءایبنا رب  لاعتم  يادخ  دومرف : (1) .دزاس » یم  هناور  ینانابهاگن  شرـس  تشپ  ور و  شیپ  زا  هک  تسا ، ربمایپ  وا  ددنـسپب و  هک  ار  سک 

هک يزور  زا  .دـنهد و  يرای  تلاسر  غیلبت  رد  ار  نانآ  دـننک و  تظفاحم  اطخ ) زا   ) ار نانآ  ياهراک  اـت  دراـمگ  یم  یناگتـشرف  دوخ 
تاریخ هب  ار  وا  هک  تخاس  لکوم  ترـضح  نآ  رب  ار  یگرزب  هتـشرف  دنوادخ  دـش  هتفرگ  ریـش  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادـخ  لوسر 

.دومن یم  يرادهاگن  دب  قالخا  رش و  زا  تشاد و  یماو  کین  قالخا  هب  درک و  یم  ییامنهار 

هچ دومرف : اخیلز  هب  فسوی  .تساوخ . .  تاقالم  هزاجا  مالّسلا  هیلع  فسوی  ترضح  زا  اخیلز  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 443
: تفگ ینک ؟ مادقا  اوران  راک  نآ  هب  هک  دش  ثعاب 

نم زا  وا  ینک ؟ یم  هچ  ینیبب  ار  هلآ » هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  دمحم   » نامزلا رخآ  ربمغیپ  رگا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  فسوی  .وت  يور  ییابیز 
.دوب دهاوخ  رتشیب  شتواخس  رتهب و  شقالخا  رتابیز ،
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.میوا زا  رت  کمن  اب  نم  یلو  دوب ، نم  زا  رتابیز  مالّسلا  هیلع  فسوی  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 444

شندب تشوگ  .دوب  هدش  قاچ  یکدـنا  شرمع  رخاوا  رد  یلو  دوب ، لدـتعم  یقاچ  تهج  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 445
.تسا هدرکن  رثا  يو  رد  يریپ  ییوگ  هک  دوب  عمج  مکحم و  نانچ 

هیلع و ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  فتک  ود  نایم  توبن  رهم  دومرف : دوهی  گرزب  سیئر و  ياهـشسرپ  باوج  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 446
لوا رطس  دوب : هتشون  رطس  ود  نآ  رب  تشاد و  رارق  هلآ 

مود رطس  و  ّللا »
�

ه ّالا  هلا  «ال 

« . ّللا
�

ه لوسر  دّمحم  »

زج ییادـخ  : » دوب هتـشون  نآ  رب  تشاد و  هبلغ  باـتفآ  رون  رب  نآ  رون  هک  تشاد  رارق  توبن  رهم  ترـضح  نآ  فـتک  ود  ناـیم  ( 447
.(1) يا » هدش  يرای  روصنم و  وت  هک  ورب  یتساوخ  اج  ره  .درادن  یکیرش  هک  تسین  هناگی  يادخ 

کیدزن ترـضح  نآ  فتک  ود  نایم  توبن  رهم  دوب و  هناشراهچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : ءاضیبلا  هجحم  رد  ( 448
دوب هتفرگ  بسا  لای  دننام  یمکارتم  ياهوم  ار  نآ  فارطا  هک  يدرز  هب  لیامتم  هایـس  یلاخ  رهم  نآ  رد  تشاد ، رارق  وا  تسار  هناش 

.دروخ یم  مشچ  هب 

.تشاد هنوگ  رب  هایس  يابید  گنر  هب  یلاخ  ترضح  نآ  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  *

هب یگنر  خرـس  یگدمآرب  تشاد  رارق  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  فتک  ود  نایم  هک  یتوبن  رهم  دیوگ : هرمـس  نب  رباج  ( 449
.دوب رتوبک  مخت  هزادنا 

دشاب هتشاد  دایز  هلصاف  مه  زا  شفتک  ود  هک  مدیدن  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دننام  ار  یسک  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 450
( . تسا تعاجش  تمالع  نیا  (و 

.هاتوک هن  دوب و  دنلب  یلیخ  هن  دوب ، رتابیز  همه  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ندرگ  ( 451

ص:205

.دوش یم  مولعم  دعب  ثیداحا  زا  هک  نانچ  تسین  يرهاظ  تباتک  لبق ، ثیدح  ثیدح و  نیا  رد  تباتک  زا  دارم  ( 1 - 1

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ننس  بادآ و  یبنلا : www.Ghaemiyeh.comننس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 226زکرم  هحفص 215 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9310/AKS BARNAMEH/#content_note_205_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دوب درگ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  تروص  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ( 452

.دوب هتسب  شقن  یلاخ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  نیریز  بل  رب  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ( 453

.دوب هایس  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  مشچ  هقدح  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ( 454

رس رد  تفگ : دش ؟ یم  هدید  يدیفس  يوم  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  كرابم  رـس  رد  ایآ  دندیـسرپ : هرمـس  نب  رباج  زا  ( 455
دوجو يرگید  دیفـس  يوم  تشگ  یم  ناهنپ  ندز  نغور  اب  دوب و  وا  كراـبم  قرف  رد  هک  يدیفـس  يوم  راـت  دـنچ  زج  ترـضح  نآ 

.تشادن

تشگ و یم  ناهنپ  سابل  ریز  یکی  تشاد ، دوجو  - ییاه یگدروخ  نیچ  - ییاهنکش هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  مکش  رب  ( 456
.دوب نایامن  رگید  ياتود 

.تشاد صاخ  یتبیه  تلالج و  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ( 457

.دومن یم  گرزب  راقو و  اب  هدننیب  ره  مشچ  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 458

فارطا زا  تسشن  یم  یسلجم  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  نوچ  دومرف : يدوهی  ياهلاؤس  خساپ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ( 459
.دندید یم  ار  نآ  همه  هک  دیشخرد  یم  يرون  ترضح  نآ 

هام هراپ  ییوگ  دش  یم  هدید  يرون  کیرات  ياهبـش  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 460
.تسا

هناـخ هب  يرون  رتولج  دورب  یموق  رادـید  هب  تساوخ  یم  نوچ  هک  دوب  نیا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  صاوخ  زا  یکی  ( 461
.تفرگ یم  تقبس  نانآ 

.دشاب هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  زا  رتروشحلس  رت و  عاجش  رت و  یخس  هک  مدیدن  ار  یسک  دیوگ : باّطخ  رمع  رسپ  ( 462

هیاس ترـضح  نآ  دنتـشادن : نارگید  هک  تشاد  تلـصخ  هس  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 463
یم هجوتم  بانج  نآ  قرع  رطع  زا  دنتـشذگ  یم  اجنآ  زا  هک  یناـسک  زور  هس  زا  سپ  هکنیا  رگم  درک  یمن  روبع  یهار  زا  .تشادـن 
یم هدجس  ترضح  نآ  هب  هکنآ  زج  تشذگ  یمن  یتخرد  گنس و  چیه  رب  ترضح  نآ  .تسا  هتشذگ  لحم  نآ  زا  ناشیا  هک  دندش 

.درک
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لوسر نیا  دنتفگ : یم  دنتخانـش و  یم  ار  بانج  نآ  رطع  يوب  زا  دـننیبب  ار  ترـضح  نآ  مدرم  هکنآ  زا  شیپ  کیرات  بش  رد  ( 464
.تسا هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ 

يرطع هکنآ  نودـب  دوب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  قرع  يوب  شوخ ، يوـب  نیا  هک  هدـش  لـقن  هیوـهار  نب  قاحـسا  زا  ( 465
.دنک لامعتسا 

.دندینش یم  کشم  زا  رتشوخ  ییوب  نآ  زا  مدرم  دنکفا و  یم  ناهد  بآ  بآ ، فرظ  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 466

.دیوبب ار  يدمحم ) لگ   ) خرس لگ  دنک  مامشتسا  ارم  رطع  دهاوخب  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 467

ورف يزور  مین  باوخ  هب  ام  دزن  دش و  دراو  ام  رب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  يزور  دیوگ : هملس ) ّما  دنزرف  هملس   ) میلـس ( 468
باوخ زا  ترـضح  نآ  .ندرک  عمج  نآ  رد  ار  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادـخ  لوسر  قرع  درک  عورـش  دروآ و  يا  هشیـش  مرداـم  .تفر 

زا نیا  مینک و  یم  لخاد  دوخ  تاـیرطع  رد  هک  تسامـش  قرع  نیا  تشاد : هضرع  ینک ؟ یم  هچ  هملـس ، ّما  يا  دومرف : دـش و  رادـیب 
.یتفگ تسرد  دومرف : ترضح  نآ  .تسام  ياهرطع  ماسقا  نیرتهب 

رـس و کی  ترـضح  نآ  دوب ، دـق  دـنلب  سک  نآ  هک  دـنچ  ره  تفر  یم  هار  یـسک  اب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  ( 469
.دیسر یم  رظن  هب  رتدنلب  يو  زا  ندرگ 

دنلب رگا  و  دنلب ، دوب  هاتوک  رگا  دیـشوپ  یم  نوچ  دوب ، هزادنا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  مادنا  هب  دنلب  ای  هاتوک و  سابل  ( 470
.تسا هدش  هدیرب  ترضح  نآ  يارب  ایوگ  دش ، یم  رت  هاتوک  دوب 

رب نوچ  و  دـش ، یمن  رهاظ  نآ  رد  شیاـپ  رثا  تشاذـگ  یم  مدـق  مرن  نیمز  رب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  یماـگنه  ( 471
.تشگ یم  مولعم  شیاپ  ياج  تفر  یم  هار  تفس  نیمز 

.دیباوخ یمن  شبلق  یلو  تفر  یم  باوخ  هب  شناگدید  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 472

.درک یمن  زاورپ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  رس  يالاب  هدنرپ  ( 473

هب رهز  یب  رادرهز و  تارشح  تسشن و  یمن  بانج  نآ  رب  سگم  ( 474
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.دندش یمن  کیدزن  ترضح  نآ 

نانچ دید  یم  رس  تشپ  زا  و  درک ، یم  هاگن  ور  شیپ  زا  هک  نانچ  درک  یم  هاگن  رس  تشپ  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 475
.دید یم  ور  شیپ  زا  هک 

.دینش یم  يرادیب  رد  هک  نانچ  دینش  یم  باوخ  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 476

.دیسرن ماشم  هب  يو  زا  دب  يوب  دیرفآ  ار  وا  ادخ  هک  يزور  زا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 477

.دشن ملتحم  زگره  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 478

.دنام یقاب  لاح  نآ  رب  تشگن و  ریپ  زگره  دش  راوس  نآ  رب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  هک  یناویح  ره  ( 479

.دندرک یم  ءافشتسا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  كرابم  دوجو  هب  مدرم  ( 480

.تشادن ار  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  اب  تمواقم  بات  سک  چیه  ( 481

: دنیوگ یم  مدرم  متشاد : هضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : دلاخ  نب  نامیلس  ( 482

نیا لاـعتم  يادـخ  دومرف : ترـضح  نآ  دریگب ؟ ار  شیوخ  قـح  اـت  درکن  ماـیق  ارچ  تشاد  تفـالخ  رد  یّقح  مالّـسلا  هیلع  یلع  رگا 
ّللا

�
ه یّلص  ادخ  لوسر  مه  نآ  دوب  هدرک  بجاو  رفن  کی  رب  طقف  ار  دشاب ) هتـشاد  يروای  هکنیا  نودب  ندرک  مایق  ییاهنت  هب   ) عوضوم

گنج هب  ار  نینمؤم  و  تسوت ، دوخ  فیلکت  نیا  نک و  رازراـک  ادـخ  هار  رد  سپ  : » دوـمرف لاـعتم  يادـخ  هک  ناـنچ  دوـب  هلآ  هیلع و 
بقع گـنج  رد  : » دومرف نارگید  هراـب  رد  یلو  دوب ، هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادـخ  لوـسر  يارب  اـهنت  فـیلکت  نیا  نک (1) . » بیغرت 

دوش قحلم  یتیعمج  هب  ای  دنک و  ضوع  نادیم  رد  ار  دوخ  ياج  گنج  همادا  يارب  دهاوخب  هک  یـسک  يارب  رگم  تسین  زیاج  ینیـشن 
« . دیوجب (2) يرای  نانآ  زا  و 

يرای تفالخ  رما  رد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دوبن  یتیعمج  تفالخ ) بصغ  زور   ) زور نآ  رد  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس 
[. درک یم  مایق  ّالا  و   ] دنک

ص:208

.84/ ءاسن ( 1 - 1
.16/ لافنا ( 2 - 2

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ننس  بادآ و  یبنلا : www.Ghaemiyeh.comننس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 226زکرم  هحفص 218 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9310/AKS BARNAMEH/#content_note_208_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9310/AKS BARNAMEH/#content_note_208_2
http://www.ghaemiyeh.com


.دوبن هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  زا  رتاناد  یسک  نیمز  يور  رد  ( 483

یم ریز  هب  رـس  درک و  یم  رییغت  شا  هرهچ  گـنر  دـش و  یم  هـتفرگ  یحو  لوزن  ماـگنه  هـلآ  هـیلع و  ّللا 
ـ�

ه یّلـص  ادـخ  لوـسر  ( 484
.تخادنا

داد یم  تسد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  هک  يدوخ  یب  هوشغ و  تلاح  نآ  دـش : لاؤس  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 485
هلآ هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ  لوسر  دزن  هک  یماگنه  لیئربج  هن ، دومرف : دیدرگ ؟ یم  لزان  ترضح  نآ  رب  لیئربج  هک  دوب  یماگنه  ایآ 

هکلب .تسشن  یم  ادخ  لوسر  روضح  رد  يا  هدنب  دننام  دیسر  یم  ترضح  نآ  تمدخ  نوچ  دش و  یمن  لخاد  هزاجا  نودب  دمآ  یم 
.تفگ یم  نخس  بانج  نآ  اب  هطساو  نودب  - ّلج ّزع و  - يادخ هک  دوب  یعقوم  تلاح  نآ 

لیئربج دومرف : یم  هاگ  هک  دوب  لاح  ود  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  يارب  ایآ  دـش : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب  ( 486
یحو هک  یماگنه  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیدرگ ؟ یم  شوهیب  هاگ  و  دـنک ؛ یم  رما  نینچ  هک  تسا  لـیئربج  نیا  و  تفگ ،

ضراع ترـضح  نآ  رب  هوشغ  تلاح  دنوادخ  زا  میقتـسم  یحو  ینیگنـس  تهج  هب  تفرگ ، یم  تروص  لیئربج  هطـساو  نودب  یهلا 
لیئربج نیا  و  تفگ ، لیئربج  دومرف : یم  اذـل  داد ، یمن  تسد  وا  هب  ینیگنـس  نیا  دوب  لیئربج  هطـساو  هب  هک  یماـگنه  اـما  .دـش  یم 

[. تسا هدروآ  روتسد  نینچ  هک   ] تسا

شتروص لباقم  زا  لسع  روبنز  يادص  دننامه  ییادص  دـش  یم  لزان  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  رب  یحو  هک  یماگنه  ( 487
هناد شکرابم  یناشیپ  رب  تشگ ، یم  مامت  دـش و  یم  لزان  ترـضح  نآ  رب  یحو  یتقو  درـس  یلیخ  ياـهزور  رد  .دـش و  یم  هدـینش 

.دش یم  نایامن  قرع  ياه 

.دیدرگ لزان  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  رب  هبترم  رازه  تصش  لیئربج  ( 488

لاسما نکیل  دناوخ ، یم  نم  رب  راب  کی  ار  نآرق  همه  لاس  ره  لیئربج  دومرف : یثیدح  نمض  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ( 489
نم رب  راب  ود  ار  نآ  تسا ) نم  رمع  رخآ  لاس  هک  )
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.تسا هدناوخ 

هتـسشن و دوخ  هناخ  رد  ماما  هکنیا  اب  متفگ : هدرک ، لاؤس  ماما  ملع  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : رمع  نب  لّضفم  ( 490
كرابت و - دـنوادخ لّضفم ، يا  دومرف : ترـضح  دراد ؟ ربخ  دـتفا  یم  قافتا  ملاع  فارطا  رد  هچنآ  زا  روطچ  هدـش  هتخادـنا  اه  هدرپ 

(1: دوب هداد  رارق  حور  جنپ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  دوجو  رد  - یلاعت

(2 .تشاد شوج  بنج و  نآ  اب  هک  هایحلا » حور  »

.درک یم  ششوک  راک و  نآ  اب  هک  هوقلا » حور  »

(3

(4 .درک یم  شزیمآ  دوخ  لالح  نارسمه  اب  دیماشآ و  یم  دروخ و  یم  نآ  اب  هک  هوهشلا » حور  »

(5 .دومن یم  راتفر  تلادع  هب  مدرم  نایم  رد  دروآ و  نامیا  نآ  اب  هک  نامیالا » حور  »

درک تافو  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  .دوب  هتشگ  توبن  لماح  نآ  هلیسو  هب  هک  سدقلا » حور  »

هب تالاح  نیا  اما  درادن  لطاب  هدوهیب و  راک  تلفغ و  باوخ و  سدقلا  حور  و  درک ، ادیپ  لاقتنا  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  سدـقلا » حور  »
.دنیب یم  تسا  ملاع  رد  ار  هچنآ  سدقلا  حور  هلیسو  هب  ماما  و  دهد ، یم  تسد  رگید  حور  راهچ 

احور کیلا  انیحوا  کلذک  و  هفیرش : هیآ  نیا  رد  هک  انرما »  نم  احور  يانعم «  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : ریـصب  وبا  ( 491
ياه هدیرفآ  زا  تسا  يا  هدیرفآ  حور »  » نآ دومرف : ترـضح  مدیـسرپ ، هدـمآ  نامیالا (1) باتکلا و ال  ام  يردـت  تنک  اـم  اـنرما  نم 

ار ترضح  نآ  دوب و  هارمه  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  اب  هشیمه  تسا و  رتگرزب  لیئاکیم  لیئربج و  زا  هک  - ّلج ّزع و  - يادخ
مالّسلا مهیلع  همئا  اب  هراومه  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادخ  لوسر  زا  سپ  حور  نیا  درک و  یم  تیوقت  شیوخ  راک  رد  هاگآ و  عیاقو  زا 

.دشاب یم 

هدوبن هتـشذگ  ناربمایپ  زا  کی  چـیه  اب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  ریغ  حور »  » نآ دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 492
.تسا

هب هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  جارعم  بش  رد  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 493
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یّلـص ربمایپ  دیدرگ ، ادج  ترـضح  نآ  زا  دوخ  دیناسر و  یناکم  هب  ار  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  لیئربج  دش ، هدرب  نامـسآ 
هب دـنگوس  ادـخ  هب  هد ، همادا  دوخ  هار  هب  تفگ : لیئربج  يراذـگ ! ؟ یم  اهنت  ارم  یلاح  نینچ  رد  لیئربج ، يا  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه

.تسا هدیسرن  اجنآ  هب  شریس  يرشب  چیه  وت  زا  شیپ  هداهنن و  مدق  اجنآ  هب  يرشب  هک  يا  هداهن  مدق  ییاج 

یماقم اج  نیا  درک ، ثوعبم  توبن  هب  ار  وت  هک  ییادخ  هب  دنگوس  تفگ : ربمایپ  هب  لیئربج  دـیوگ : ّللا 
�

ه همحر  یـسراف  ناملـس  ( 494
.تسا هداهنن  مدق  نآ  هب  یبرقم  هتشرف  لسرم و  ربمایپ  چیه  هک  تسا 

يادخ نآ  زا  دـعب  هک  یباجح  نآ  هب  مدیـسر  مدـش و  قارب »  » راوس [ جارعم بش  رد  : ] دومرف هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 495
( . دوب (1) هلصاف  باجح  کی  اهنت  ادخ  نم و  نیب   ) دوب نامحر 

هلآ هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  زگره  ایآ  مدیـسرپ : مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  دیوگ : لیـضف  نب  دّـمحم  ( 496
لد : » دیامرف یم  هک  يا  هدینشن  ار  لاعتم  يادخ  نخـس  رگم  دید ؛ ار  شراگدرورپ  دوخ  بلق  اب  يرآ ، دومرف : دید ؟ ار  شراگدرورپ 

.دید لد  مشچ  اب  یلو  دیدن  رهاظ  ناگدید  اب  زگره  ار  ادخ  وا  . (2) تسا » هتفگن  غورد  هدید  ار  هچنآ 

لئاح يو  لالج  طقف  وا  نم و  نایم  مدید و  [ لد مشچ  هب   ] ار مراگدرورپ  [ جارعم رد  : ] دومرف هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ( 497
.دوب

هک يا  هدـنب  لسرم و  ربماـیپ  برقم و  هتـشرف  چـیه  هک  تسه  یتقو  دـنوادخ  اـب  ارم  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 498
[. نارگید هب  دسر  هچ   ] درادن ار  لاح  نآ  لمحت  تردق  تسا  هدومزآ  نامیا  هب  ار  شلد  دنوادخ 

هک اهنامسآ  ناگتشرف  مامت  مدیسر و  متفه  نامسآ  هب  نوچ  دومرف : جارعم  ثیدح  نمض  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادخ  لوسر  ( 499
زا برقم  ناگتشرف  لیئربج و  دندوب و  نم  هارمه 

ص:211
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رگید باجح  اب  یباـجح  ره  نیب  هک  مدـش  لـخاد  باـجح  داـتفه  ناـیم  رد  مراـگدرورپ ، باـجح  هب  مدیـسر  دـندنامزاب و  هار  همادا 
مدیـسر لالج  باجح  هب  هکنآ  ات  تشاد  رارق  راقو  تملظ و  رون و  تمظع و  ایربک و  تمارک و  اهب و  تردـق و  تزع و  زا  ییاهلئاح 

 . . .مداتسیا يو  روضح  رد  هدرک ، تاجانم  دوخ  راگدرورپ  اب  و 

نم هب  نآ  رد  لاعتم  يادـخ  بناـج  زا  يا  هفحت  هکنآ  رگم  تسین  یبش  زور و  چـیه  دومرف : هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  لوسر  ( 500
.دسر یم 

فرح ود  نآ  اب  دوب و  هدش  هداد  [ یهلا ملع  زا   ] فرح ود  مالّسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هب  دومرف : یم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 501
حون ترضح  هب  و  فرح ، تشه  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هب  و  فرح ، راهچ  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  و  درک ، یم  راک 
دوجو رد  ار  اهنآ  همه  لاعتم  دنوادخ  دوب و  هدش  هداد  فرح  جنپ  تسیب و  مالّسلا  هیلع  مدآ  ترضح  هب  و  فرح ، هدزناپ  مالّسلا  هیلع 

هب ار  نآ  فرح  ود  داتفه و  هک  تسا  فرح  هس  داـتفه و  ادـخ  مظعأ  مسا  .دوب و  هدرک  عمج  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  دّـمحم  ترـضح 
.دش هتشاد  ناهنپ  وا  زا  رگید  فرح  کی  درک و  اطع  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ  لوسر 

نایاپ

ص:212
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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